










কম্তরী। 

(কাব্য ) 

শ্ত্রীগোবিন্দ চক্র দাস প্রণীত। 

কফিমএস্ভ বভাদেন হন্দরং বপন" । 

এদেব পচতে যন্মৈ ভবেস্ত্স্ত শুর্দরং ॥ 

1 হিতাপদেশ ] 

লম্পশপপ্কপ্টিস0টক ০ 

সদ ১৩০২, জামা । 

[4 ৮2875 বেলাধূযগ/ ] 
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উপহার । 

শশীন ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে, 
কলতানে মৃদ্ুগান্থে বনে বনে ঘৃরি, 

অকল্মাৎ পাশে ত্র, বহে মন্দাকিনী ধার-_ 

ভীষণ গর্জভুনে পদ্মা! ব্যোম ভাঙ্গি চুরি? 
চড়িয়া কুস্থুম-ভেলা, করিতে সলিল খেলা 

অমর বালিকা এক-_অপূর্বব মাধুরী 
ভূলে মরতের পথে, ভাসিয়া আসিয়া সোতে 

লাগিল শ্মশান ঘাটে-.রূপে দেশ পুরি ! 

“কুসুম” দিয়েছি আগে” সরলাকে, সেই রাগে 

অভিমানে মুখনভার ক'রে থাক্ষে ছু'ড়ী, 
কখনোচত্ত। মোট মোটা, আখি হজে পড়ে ৫ফাটা, 
ক্লিকদমের মত দুই--দশ---কুড়ি ! 

মলিন ছায়ার,মত, অি্মীণ অনুগত, 
কতু সাজে “কলাবউ” সে কালের বুড়ী, 
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান, 
প্রেমদার পাদপদ্ধে প্রেমের কম্তরী ! 

৬৬শে জৈোষ্---১৩*২ সন । 

কলিকাতা । 





কম্তত্রী। 

মধুপুর 1 
১ 

কুম্দর পর্বতপুর্থ শোভে মধুপুব, 
"সাদি লুবণ্যে্ লীলা, যে সময়ে উছলিল', 
হঠাঁ জমিল। যেন মধুর মধুব্া * 
গিরি পরে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্(মল সিড়ি, 

উপরে নন্দন বন নে বেশি দূর, 
অই শোন বাজ বটে,সম্রীর কটিতটে, 
ভাঙ্গিয়'কামের ঘুম “ঘুর স্ুঙ্গুর ! 
অই তার! নাচে গাঁন্স, পিকবধূ পাপিয়ার, 

শজাকু বাজায় গলায় কাঞ্চন নূপুর ! 

আলিকে সুরবালা, ছিড্রেছে মুকুতা মাল, 

নিঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচুর ! 
তারাই চুশ্বন দিতে, ফো1ট1 পড়ে অব্নীত্তে, 
ফুটির। “মহুয়া” ফুল মধুর মধুর ! 

ক্ন্দর পর্বতপুর্ণ শোভে মধুপুর ! 



২. কস্তরী। 

র্ 

শৈলে শৈলে মধুপুন শোভে মনোহর, 
যেন 'এ প্রক্কৃতিবাণী, রছিয়াছে শাজধানী, 
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণা নগর ! 
উচু থাম তাল গাছে, শিরে শিরে ধবিয়াছে, 
আকাশে নীল ছাদ-_অনত্ সুন্দর ! 

কিব! বাঁজ অট্রাণিক1, উপবে উঠেছে শিখা, 

জ্যোতিন্ময় হেমকুল্ত দেব দিবাকব ! 

আর্য কুস্বমে গাথা, রদ্রসিংহাসন পাতা, 

উপবে চাল” ছাতি। সুরঙ্গী” শিখর | * 

পদণ্তলে পাদ্য অর্ধ্য, জয়ন্তী 1 ও ভূপবর্গ, 

অপিছে অনন্ত কান-যুগ যুগান্তর! 

শৈলমধ মধুপুর বড়ই সুনার ! 
৩ 

শৈলে শৈলে মধুগুব কত শোভ] ধরে, 

সুনীল তাব্ষুর মত, গিরিশ্রেণী শৌভে কত, 

সৈন্টের শিবির যেন দিক্ দিগস্তরে ৃ 

চাঁরি দিকে শানে, যেন শিখ সৈন্তগণ, 

শ্ত(মল সানোয। পরি শ্তাম কলেবরে, 
নিশ্চল নিভীক দেহ, সংগ্রামে ডরে না কেহ, 
বরষে অশনি যদি শত জলধরে, 

কিংবা! যদি গ্রভগ্রন, এক সঙ্গে করে রণ, 

+ ভুরজী--পর্বত | ইহার শিখরে চাল জাতীয় একটা বনপ বৃহৎ ৃঙ্ধ . 
যাকাগে ভা পাইতেছে। 

| | 



মধুপুর | 
তেমনি কঠিন পণ--পদ নাহি সরে, 
*অআথচ হাঁনে লা বাণ, লষ না পরের প্রাণ, 

কেমন শ্বেহে যুদ্ধ] নিঙ্গে যদি মরে 

নীরবে সকলি সর, যথা রাম দয়া মন্ত্র, 
বালীকির তপোবনে সস্তান-সমরে ! 

শৈলে শৈলে মঞ্কুপুব ্লত শোভা! ধরে ! 
ও 

কত শৈলে ক শোভা রয়েছে ভরিয়া, 

কোল হ'তে নামে কাব, ন্নেহেক্ঃ তরল্হাঁব, 

নিঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়, 

বন্গুধা তাহার কাছে, বুক পেতে ণিতে আছে, 

পুলকে, যেতেছে তার পরণি প্লাবিয়া * 

চ্্রমা দিতেছে “চিফ, ! হাসা চারি দিক, 
পাঁখীরা গাইছে গান "ঘুম পাড়ানিয়ন”! 
নেহময়ী মাসী পিসী, প্রতিবেশী “দিবানিশি? 
প্রভাতে বন্ধ্টায় করে সোহাগ আসিয়া 1” 
জনঙ্নিুল বড় ঘরে, কে নাহি আদর করে, 

কে না দেয় করঙ্ালি কুতুহলে গিয়া ? 
দীন বানকের“দেহ, দ্বণায় ছোয়ন। কেহ 
পড়িলে পায়ের কাছে গড়।গড়ি দিয়! ! 
অনন্ত শোঁভায় শৈল রয়েছে প্াবিগ্ণা ! 

এ 

নন! শৈলে নানা বেশে খোত মধুপুর, 
(কোথাও আর দেহ, মুগ পর্বত কের 



কস্তরী । 

পড়িয়। রক্সেছে যেন প্রকাণ্ড অন্থর 

বর্ষার শত ধারে, বিদীর্ণ করেছে তবে, 

অমর অসির ঘায় মরিয়াছে তুর ! 
কোথ। সে বিদাব হ'তে, কোথা সে বিশাল ক্ষনে" 

গলিতেছে রসবক্ত গৈবিক প্রচুব ! 
কোথাও কেটেছে হাড়ি, পাধাঁণ পঞ্জর তাৰ, 

কৃত অস্থি গদাঘাতে স্বইয়াছে চর ! 

যুগাস্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদিবা, 
ফুরবাইতে'পারে নাই শিয়াল কুক্কুব। 

বিশাল অনুর দেহে ভরা মধুপুর ! 
৯৬ 

উধায় পাষাণ-শৈগ হয় অন্থমান, 

অস্থির অর্লার সত.প, জলিতেছে অপর্প, 

পৃরব গগনে যেন দৈত্যেব শ্মশান ! 

কে জানে এ মহানলে, ব্ধত যে যুগান্ত জলে, 

আঁরো! যে অলিবে কর্ত নাহি পরিমাণ, 
সন্ধ্যায় সহস্র তারা, চেয়ে দেখে দেবশ্ত।রা» 

হইল কি না হইল ভন্ম-অবসান, 
দামবের দৃঢ় অস্থি পর্বত-পাঁষাণ ! 

ণ 

গায়াহে পর্ধত শোভা বড় মনোহর 

দিধাকর ধীরে 'বীরে, নামে যবে গিরিশিরে, 
কাঞ্চন চুঢুফ শোতে গুনের উপর | 
মনি পুধব'ভাগে, আরেক পর্বান্ে জাগে, 



মধুপুর । 
ক্পুণমার সুধাপুর্ণ রাজ। শশধব ! 
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন্জঅধোমুখে, 

ধরণী ঘরণীপ্টানে ছায়র কাপড় ! 
পায়াহ্ছে পর্বত শোভা বড় মনোক্ৃর* 

পচা 

বড় শোভা মধুপুরেজ্ছথ মধুমাসে, 

মধুব “মহুয়!' ফুলেঞ্গবধূব ঘোমটা খুলে, * 

পাহাড় পর্বত ভাসে মধুব উদচ্ছোসে ! 

চৃত মুকুলের গন্ধে, কি উদাস কি আনন্দে, 
কান এমন আশ্ছায়! ছারা মনে আসে, 

যেশ কোন পড়ে! খাঁড়ী, গৃহস্থ গিয়েছে ছি, 

মুড়ান্ঝ।উ। ভাঙ্গা হাডি দেথে ইতিহাসে ! 
আবে! যেন আম গ।ছে, ৬ামশি শ্মুডুলু আছে, * 

দেখিবাছি কোন্ দেশে শিক ভবে*বাসে, 

তাহারি একটু রাজ, নাকে লেগে আছে আগ» 
এখনি উড়িয়া যাবে, আবেক নিশ্বীসে ! 

কর্তমধু প্রাণে জাগে সৃঞ্চমধুমাসে ! 

ডি 

বড় শোভা মধুপুবে জৃখ মধুমাসে, 

লইয়া উৎসাহ আশা,“ স্শাস্তি ভালবাসা, 

ত্রিদিবের দেবতার! বেড়াইূতে আসে ! 
কেবলি উল্লাস স্ফ্ভি, দকলি সী ব-মুষ্তি, 
স্বর্গের আরোগা আনে বসক্-বাভাসে ! 

নবীন জলদ হর্ষে, অম্বতের ধার! বর্ষে, 



কস্তুরী ৷ 

কম্করে অস্ুর মেলে তরুলত ঘাদে ! 

যেন রেণু রানুকায, সবাই জীবন পায়, 
মরণ ভুলিয়া, যায় ধরণী উল্লাসে, 

মধুময় মধুপুরে সুখ মধুমাসে ! 
৩ 

বড় শোভা মধুপুরে জুখ মধুমাসে, 
চঞ্চল বালিকা পরী, চকোরীর গলাধরি” 

খে্গীয় জোসনা রেতে রজত-আকাশে ! 

কেহ “জহরুল” ফুলে * চুম খায় সখীভুলে, 
ফোটে অধরের দাগ. গোঁলাপী-উচ্ছসে ! 

আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ, 

উড়ে প্রত্ভাতের অলি তারি অভিলাঁষে 

পরীর প্রসাদ হায় কে ন! ভালবাসে ? 
১১ 

বড় শোৌজ মধুপুরে সখ মধুমাসে ! 

উড়ছে বলাকা-শ্রেণী, বিশুভ্ বরফ-বেণী,' 

বিমল আকাঁশ-গঙ্গা' নেমে যেন আসে! 

কিব! দিক্-বালিকীর, রজতের চন্্রহা'র, 

নিবিড় নিতথ্বে মরি থল থল ভুসে ! 

সন্ধ্যার শীতল বায়, নীল মেখ সরে যায় 

বসন্ত আচল তার ট/নিছে উল্লাসে! 

লজ্জায় ডূবিছে রুবি, সরুটির চারু ছবি, 

নিলাজ বেহাম্না কবি. তাই দেখে হাসে [ * 
খত ছি ছি !ঞমধুপুরে সুখ মধুমাদে ! 

' গোগাপী রঙ্গের ছোট ছোট ফুল 



আমার পুতুল ।' 

আমার পুভুল, ূ 
এ নহে মোমের গড়া, পোড়া মাটী রং করা, 

এ যে মমতায় ভর প্লেহের মুকুল, 

এ নহে বিলাতী চীন্এ, এ নহে এ দেশে কিনা, 
নন্দনের আমদানী পারিজাত ফুল, 

আমাক পুতু্চ ! 

আমার পুতুল, 

সে কহে স্বর্গের কথা, সুখশাস্তি পবিত্রতা, 

অধরে অমৃত-গঙ্গ! বহে কুলু কুল্» 

্রন্মা কমগুলু পাতে, শঙ্কর ধরেন মাথে, 

বচায় সহস্র আশ নিরাশ-নির্্মল, 
আমার পুতুল ! 

৮৬ 

আমার পুতুল, 

কলপ লতার "দম, ধমনী শিরায় মম, 
শত শাখা প্রশাখায় স্থাপিয়াছে মূল, 
যাহা চাই তার কাছে, সকলি তাহাতে আছে, 
অন্নদার ঝাঁপি যেন অক্ষয় অতুল, 

আমার পুতুল! 

আসলেন ৪০ চা | ' 
ক বাবু দেবীপ্রস্ধ দ্বার ছৌধুরীর কন্ঠা সান্বন!। 



কন্তরী। 

৪ 

.. আমার পুতুল, 

আনন্দ উল্লাসে ধায়, ন।চিয়া আছাড় খাঁয়, 
কাদিতেপ্হাসিয়া ফেলে, কি সুন্দর ভূল! 

তাহারি মধুর গীতে, আসে যেন পৃথিবীতে, 

নব-বসন্তের কোলে বস-বুল্ধুল্, 

'আমার পুতুল! 

৫ 

আমার পৃহুল, 

ধরিযা সে সোণাহাতে, ণিকালে বেড়াম সা, 
উজলিয়! মধুপুবেঃ শিঝরেব্ কুল, 
কনক চরণে তাঁর, করে মেন নমস্কার, 
নোয়”য়ে রজতশির জুখে 'নুসীফুল? « 

,আমাধ পুইল ! 

আমার পুতুল, 

তু সে রজত সোতে, পাঁধরেব নুড়ি পোন্ে, 

পল।ইয়া যায় জল করি কুল্ কু'ল্, 
সেও ছেটে পাছে তার, আনেক শোঁভাব দার, 

আনন্দ উল্লাসে আমি অবশ আকুল ! 

আমার পুতুল | 

* তৃপ জাতীয় 



আমার পুতুল । 

ণ 

আমার পুতুল, , 
সে যখন কাঁদে রাগে, লাবণ্যে পুণিমা লাগে, 
হৃদয়ে উছলে রক্ত--তরঙ্গ তুমুল, , 

সত্যই তাহার মুখে, দেখি বিশ্ব মহানুখে, 

ঠিক্ বুঝি যশ্টোদার, হয় নাই ভুল! 
আমার পুতুল! 

৮ 

আঁমার পুতুল, 

হাসিভরা রাঙ্ষাঞঠোটে, অরুণ ভাঙ্গিয়া ওঠে, 
এ পারে পলাশ ফোঁটে ও পারে প]ুকুল, 
ললাঁটে সুন্দর সাদা, শরতের শী আধা, 

মিশিয়া ফুটেছে গালে যু 'জহরুল, ্  

আমার পুগ্ছুল! 

ঠি 

আমার পুতুন, 
যদ্দি অলি ছুই দলে, দেখে থাঁক শতদ্লে, 
তবেই বুঝিবে তার সী'তিকাঁটা চুল, 
থাকে না চামেলী বেলী, দৌড়াইতে দেয় ফেলি, 
কাণের খমিয়া পড়ে ধুতকীর” 1 ছুল ! 

আমার পুতুল ! 

ক রক্তবর্ণ পুষ্প । 



১৫ কন্তরী। 

১৩ 

আমাধ পুহুল, 
কখনে। ঘোমটা মুখে, বাপিনের ছেলে বুকে) 

থাওযায় তাহাবে বুনী--বেহুস--বেকুল, 

বুঝেন। চেতনা জড়, নাহি বুঝে আত্মপর, 

জগতে জননী কই তার সমতুল ? 
- আমার পুতুল । 

১১ 

আমার পুতুল, 

সে বলে আমাবে তাঁর, আমি বণি সে আমার, 

আমাদের দু'জনের বিবাদের মুল, 

গল। ধরে চুম। থাই, ছ'্নাবে ছুজনাই, 
কে কার দখলে ভাই ভেঙ্গে দেও ভূল! 

| | আঁমার পুতুল ! 

পুরাতন প্রেম | 
পুবা তন শ্রেম, পুরাতন দ্বৃত 

ছুন্ধ বিশ্বাদ ময়, 

বেদনাঁব স্থানে হদয়ে মাখিলে 

অথচ অখৃত হয়! 

ফুলের সুরভি, পরিমল সুধা, 

গেলে বসস্তের নেহ, 

পুরাতন ক1$-- শুকনা চন্দন, 

নিদাঘে জুড়াঁয দেহ! 



পুরাতন প্রেম । 

বড় আদরের বাক্সের আঙ্কুব, 
হু”দিনে পচিয়া তল, 

চিরদিন সম ৮ পাবিত্র অমৃত 

শু হরীতকী ফল! , 
ছ'দিনে শুকাঁয় সবুজ ঘাসের 

স্থকোমল,আস্তরণ, 
রহে চিরশুদ্ধ খবির আরাম 

শুফ তৃণ-কুশাসন ! 

শাওণের ধার বরষে সৃহত, 

বিরামের নাহি লেশ,* 

অযাচিত জলে অবনী ভাসায়, 

অলময় করে €দশ !  * 

শ্লতের বিশুদ্ধ বিদবারিত ধরা, 
মরে যবে পিপাসা, 

মৃত জলদের এক ফোটা জল 
বিনা কে বাচায় তাক? 

অভিঞআানন্দেরর- অতি আহ্লাদের-_ 
অতি্পুলকের পরে, 

বিষাদের ছায়ণ যেখানে আছেক্সে, 

সেখানে অপেক্ষা করে! 

চন্দ্র অস্ত গেলে, ঘের অন্ধকারে, 
নক্ষত্র-নয়নে চায়, 

বাদলের দিনে, ঝটিকা তৃফানে, 
চপল চমকি যায়" 

স্১১ 



১২ কম্তরী । 

ছুপবেব বোদে, তকতলে এসে, 

ছাষা হয়ে থাকে খাডা, 

শাতল বাতাস, বহে, কি কখন, 

তাহার অঞ্চল হাড়? 

দ্বিধা বা সন্দেহে ভবিলে জব, 

বিবেচনা হয়ে নাশে, 
পপের কলঙ্ক . খুইতে আমান, 

অশ্বপে চখে আসে! 

যৌবনেব জাল ভুভা'বাব তাব, 
সেই যেন ভাসে জবা, 

দুব হ'তে হাত বাঁড়াইছে যেন 
* শন্তিব শিশিন ভরা ! 

একবিন্দু অগ্র, একটা নিশ্বীস, 
' একবাব হাঁহাকাব,- 

মকুতচ্্র আমি, « এখন তাঁহাবে, 

“* নাহি দেই পুরস্কাব। 
অযতনে আছে কৌঁথাব পড়িষ। 

বিশুদ্ধ খীপ্নাব মূ, 
এক ফ্রলেোটা। জল যি পাষ সেই, 

কে সাহার সমতুল ? * 

৮পড লেখ 



মধুকর । 
এ 

যাও মধুকর ! 

যেখানে বালিকা? মেয়ে, হাসে কাদে গান গেষে, 

শোঁভে শরতের,চাদ, «মুখের উপর, 

প্রভাতের পদ্ম ঠোঁটে চুমা থে"তে মধু ওঠে, 

যাও, সে বালিকা! মুখে মুগধ জমর ! 
চিএ 

যেখানে বিনোদী বালা, পরিয়ে বঞ্চুল মালা, 
খোঁপায় গু'জিয়া দিয়! গোলাপ সুন্দর, 

বসি অূুরসীর পাঁশে, মুচকি মুচকি হস, 
কিবা সে কৌমুদী মাথা মুখমনোহর ! ৃ  
বিলাস-বাসন! ভরে, দশনে টিপিক্ব! ধূরে, 
কথন কথন বালা আরক্ত অধর, 

গাল হয় রাঙা বাঁঙা,*লাজু হয় ভাঙা ভাঁভী, 
গ্েমনিশ্পময়ে তুমি যাও মধুকর ! 

৬. 

যাও হে যেখাঁটেন বউ, কাঁকাঁলে তুলিয়! প্টেউ, 

জলের কঁলসী কক্ষে-_গমন মন্থর, 
টক ঢক্ শব্দ তায়, কলসী চুবান খাস, 
আন্দোলিত অঙ্গে তাঁর ব্ধপের সাগর ! 
এলা”য়ে পড়েছে চুল, ঝাঁক বাঁধা অলিকুল, 
্রধুভরা বধুমুখ খোঁমটা ভিতর, 

' 



টি কস্তরী। 

ঈষৎ ঘেমেছে গাল, হয়েছে গোলাপী লাগ, 

'এই বেল! সন্ধ্যাবেল। ঘাঁও মধুকর 
৯ 

দেখিয়। বনেব ফুল, কবি না পথে ভূল, 

কি ছ।র কুমুদ কুন্দ কমল কেশব্, 
কাব মথে এত হাস, ফু'টে আছে বারম!স, 

শর-ত বসন্তে খু'লে সুরার নির্ধর ? 
চমেণী বেলাব কাছে, তেমন কি মধু আছে- 
বিনে সেই বিলাসিনী কামিনী-অধর ? 
বিল বাসন! বশে, আবেশে কীঢুলী খসে, 
এই বেল। সন্ধ্যাবেলা যাও মধুকব। 

£হ যান, ১২৭১ মম), 
ম্যননসিণহ | 

প্রা 

সারদা ও প্রেমদা । 

নি 

দাঁব্দা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পুবে, 
জীবন-গগন মধো আমি দীাড়াইস, 

অপূর্ব সুন্দরী উষা, অপুর্ব সন্ধ্যার ভূষা, 
পৃর্থিবীব ছুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া ! 

ন্ 

প্রেমদা বা হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে, 

বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দ্বিকে যাই, 

দৌহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ, 

দু'জনে ওজনে তুল চুক্ভুল নাই ! 



সারদা ও প্রেষদ! | ১৫. 

খও 

দোহাতি সমান জোর, প্রাণ ছি'ড়ে যায় মোর, 

দু*্জনেই চাহ তারা পুরাপুরি নেঁর, 
দু'জনেই করে আঁশ, পরিপুর্ণ ভালবাসা, 
তিলমাষ! নাহি চাহে কেহ কারে দেয় ! 

৪ 

সারদা! যাহতে ডাকে, প্রেমদ। ধরিয়া রাখে, 
ঠেকেছি বিষ্ম দাক়-_বিষম সঙ্কটে, 

কে হয় বেজার খুসি, কারে রুষি কারে তৃষি, 

এমন দারুণ দান্স কারো নাকি খ্ুট ? 

৮ 

চেতে প্রেষদাঁর পানে, পারদাও মরে প্রাণে, 

বুঝিনা কেমন হিংসা_-এ কেমন আড়ি, 
দুজনেই বলে তাঁরা, কেন্রল তোমারে ছাড়া, 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড চে'লে তাও দিতে প্লারি ! 

এ 

প্রেমদা পদ্মার কুলে, কোমল শেফালী ফুলে, 
কর্ধিসা! বাদর-শয্য। ডাকিছে আমায়, 

সারদ। চিলাই-ন্ভীরে, আমকাঠ দিক্সে শিরে, 

অচল বিছীয়ে ডাকে চিতা-বিছানাক! 

নাহি নিশি নাহি দিন, ছ'জনেই নির্রাহীন, , 
ভুই দিকে ছুই সিদ্ধ গজ্জিছে সমানে, ৃ 
পাষাণ-হৃদয় ন্বামী, পানাম! যোজক আমি, 

ধীরে ধীরে ভেঙ্গে লাগি ছপ্্নার বানে । 



১৬ কস্তরী। 

৮ 

মদি কভু তুলে চুকে, কারো! নাম আনি মুপে 

অমনি আরেক জন অভিমানে “ভার, 

ন| নড়িতে চুলকণা, সাঁপিনীরা ধরে ফণা, 
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গকচোর ! 

রি 

কিব! ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাঁগ। 

পাঁরি ন। তিটিতে বড় পড়েছি ফ'ঁপরে, 

একটু নাহিক শ্বস্তি, জালা”য়ে ফেলিল অস্ষি 

হাষ ! হায়! লোৌঁকে কেন ছুই বিয়! কবে ঃ 

« এব অগ্রহায়ণ ১৩০১ মন। 

কলিকাতা । 

দেবতা । 

রী 

আমি যাবে ভালবাসি সে ত গো দেবতা, 

সে ত গো মানুষ নয়, সে ত নহে ক্ষুদ্রাশশ, 

মান্থষেব সনে সে ত নাহি কহে কথা 

অনন্ত"শগনবৎ, মহতের সে মহৎ, 

সে জানে না নতভাব সে শুধু উচ্চতা! 
আমি যারে ভালবাসি সে ত গে! দেবতা । 

৫ 

আমি যারে ভালবামি দেবতা সে জন, 

শামি ত দেখির্নি তারে, কে কবে দেখিতে পার, : 



দেবত]। ১৭ 

১মানবের আখি দিক দেবতা কেমন ? 

' মানুষে মান্য দেখে, কাব্যে কবিতাক় লেখে, 

সেঁ শুধু ধ্যানের বস্ত, ধ্যান করে মন! 

আমি যারে ভালবাসি দেবত। সে জুন ! 

৯১ 

সে ত গে দেবতা আঁমি যারে ভালবাসি, 

শরত শশীর আলো!*পদ্মবনে যদি চালো,? 
হইলে হইতে পারে মানবী রূপসী ! 
বিজলী আখির ঠাঁর, তারি বটে বঅহঙ্কাধী, 

তুলনা মিলেনা সেই দেব বূপরাশি ! 

সে ত গে দেবতা আমি যারে ভালবাসি ! 

৪ 

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে, 

সে নহে সামান্ত নারী, তারে কি ছ'ইতে পারি, 
সে যে পুর্ণ দেবত্বেরু স্পর্ঘা-অহঙ্কারে ! 
আল্রিঙ্গন চুমাচুমি, সেত করি আমি তুমি, 
ধিক্ সে দেবত্বেষদি ছোঁয়া যেত তারে ! 

সে ত গে! দেবতা আমি ভালবাদি যাঁচুর ! 

€ 

আমি যারে ভালবাসি দেবত। সে জন, 

সে নহে সায়া উষ্াা, সে পরে না বেশভৃষা, 
সে উলঙ্গ মহাকাঁলী, নাহি আবরণ ! 

ডী 

অকর অনূপন্ধপ, কে জানে সে কোন্ রূপ, 



5৮ কস্তরী। 

আমি ত জানি না তার আছে প্রাণমন 1 

আগি যারে ভালবাসি দেবত। সে জন ! 

সঙ 

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা, 
তাঁর নাই প্রেম স্নেহ, সে নহে মানুষ কেহ, 
মানুষে বুৰিবে কিসে খেবতার কথা ? 

তোঁমর! কণার কণা, অত ক্ষুদ্র একজন, 

তোমর1 কেবল জান আদর মমতা ! 

কাজি যারে' ভালবাসি সেত গে! দেবতা । 

৭ 

সে ত গে দেবতা আমি যারে ভালবাপি, 

চিব-অমিলন' তার, চিবকাঁল হাহাকার, 

আছে তাঁর অশ্রজল রাশি রাশি রাশি! 

মানব চাহেন। তাহা, পবিত্র পুণ্যেব মাহা, 

সে চীক্স বিলাস-ভোগ শুধু হাসাহাসি ! 

সে ত গে! দেবতা আমি ধারে ভালবাসি! 

৮ 

আমিশ্যাবে ভালবাসি দেবত। সে জন, 

সে জানেনা মনে-রাখা, সে জানেন! কাছে-থাক।, 

সে মে করে আগে আগে দুরে পলাক্ন ! 

প্রাণ দিলে মন দিলে, তোমাদের প্রেম মিলে, 
সে চাহেন! বিনিময়--কেনাকটি। মন ! 

আমি যারে ভাপবাসি দেবতা সে জন! 



দেবতা । ১৯ 

১ 

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে, 

আঁমি শুধু চাঁহি তার, ঘ্বণা গালি তিরস্কার, 
মে যে করে অবহেলা উপেক্ষা আমারে ! 

আমি চাহি বারমাস, হা! হুতাশ দীর্ঘশ্বাস, 

অপমান অনাদর যত দিতে পারে ! 

সে ত গে দেবতা। জামি ভালবাসি যারে ! 
১৩ 

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে'জন, * 

আমি চুহি তার তরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে, 

কালকুটে জলে যেন কাঁলাস্ত দহন ! 

আমি, চাহি কগভরা, শোণিত-শোষধ-করা 
তাহার নিরাশ-চিস্তা--নিশি-জাগরণ ! 

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জুন ! 
৯১১ 

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা, 

উদ্বেশ্ন উৎকণ্ঠা তার, অতৃপ্ত আকাঙ্ষা আর 

প্রাপ্তিহীন চির-তিক্ষা-_চির-দরিদ্রতা, 

আমি বড় ভালবাসি, তার বিজ্পের হাঁসি_- 

দ্রব-মরণের সেই মহা মধুরতা ! 
আমি যারে ভালবাসি সেত গে! দেবতা ! 

১৩ই চৈত্র, ১২৯৮ সন। 

কলিকাতা। 



পফুল । 

ন্ট 

কি খেণে দেখিস তোরে পদ্ম মনোহব, 
পরাণ পাগল করা, 

কি আছে ও সুখে ভরা, 
কি মধু মাথানে! তোর কোমল. অধব ? 

বল্নারে কি যে দিয়া, 

পাশল করিলি হিয়।, 

এত “গুণ” গায় তোর কেন মধুকবর ? 

কি দিয়ে করিলি পদ্ম পাগল অন্তর ? 

২ 

কি সুধা মাখানো তোর হাসি মনোহব । 
অমরা করিষা থালি, 
এত স্থথা কোথা পাঁপলি, 

কলহ্কে লজ্জায় দেখ. মান সৃধাকর ! 

দেখিলেবে তোর হি, 

অস্তাচলে যায় শশী, 

পারেন দেখাতে সুখ দিনে শশধর ! 

এত সুধা পাগলি কোখা কুক্ছুম জ্ন্দব ? 

৯৬৫ 

এমন রূপের জাশৈ পাশলি কোথা ফুল £ 

আনো কত ফুল ছে, 



পদ্মফুল । ২১ 

ফুটে থাকে গাছে গাছে, 

কেহ ত করে না প্রাণ এমন আবু ! 

। এমন মধুর বাস, 
এমন মধুর হাস, 

€দখিনি এমন কোন মঞ্জরী মুকুল ! 
এমন রূপের রাশি পশিলি কোথা ফুল ? 

৪ 

কেন রে দেখিম্ু তোরে পদ্ম মনোহর ? 

ঘেষিতে পাঁরিন। কাছে, 

গাঁয়ে তোর কাটা আছে, 

বেড়িয়। রয়েছে তোরে কাঁল-বিষধর ; 

যদিও সাহস করি, 
তবু ভয় ডুবে মরি 

হায়, কি বিপদ্দে আজ ফেলিল ঈশ্বর ? 

কি খেণে দেখিন্ু তোরে পদ্ম মনোহর ! 

১ল। চৈত্র, ১২৯৩ সন । 

শীতলপুর বাগানবাটা-_-শেরপুর, 

ময়মনসিংহ | 

পাহাড়িয়া নদী । 
নি 

সরল। আমার যেন পাহাড়িযানদী । 
এমিশিয়া হছ'ফোট! জল, নুনির্মাল সুশীতল, 



উর কস্তরী ৷ 

লৃকা ইয়া চুপে চুপে বহে নিরবধি ! 

সবল আমার যেন পাভাড়িয়। নদী । 
সঃ 

সরল আমর যেন পাহ।ড়িয়! নদী, 

ন1।'মআাছে তরঙ্গ-ভঙ্গ, নাহি জানে বসরঙ্গ, 

শীববে খুজিয়া ফিরে কোথায় নীরধি । 

সবল! আমাৰ যেন পাহড়িয়। নদী ! 
৬, 

সরল আমার যেন পাহ্াড়িয়। নদী, 

বাহিরে ক্ধর ভরা, যেন মকুমি মর, 

মন্তরে অগাধ জল-_নাহিক অবধি ! 

সরল আমাব যেন পাহ।ডিষ। নদী । 
গ 

সরল! আমার যেন পাহাড়িমা নদী, 

অভিমানে ওঠে ফু'লে, ফননাস্নে উচ্ছণাস তুলে, 

পদাঘাতে গিরি ভাঙ্গে পথ বোধে মদি। 

ঘরল। আামাব যেন পাহাড়িয়া নদী ! , 
৫ 

মন্লা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী, 

উরি আল্তা পান, জ্যোস্না চন্দন গাঁধ, 

লাবণ্যে ভূবন ভাসে আকাশ অবধি ! 

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী ! 
৯১০ 

বগলা আমার,যেন পাহাড়িয়া নদী ! 
একয়ে--তেজবীয়্ান্, অথচ তরল প্রাণ, 



পাহাড়িয়া নদী । ও ২৩ 

শীরবে সে নতমুখে বহে নিরবধি ! 
"সরল! আমার যেন পাহাড়িয়! নদী! 

৭ 

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী, 

নাহি সভ্যতার লেশ, আরণ্য অপভ্য বেশ, 

ঠেলে ফেলে হীরা মণি সেধে দেও যদি! 

সরল আমার যেন পাঁহাড়িয়া নদী । 
৮ 

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়। নদী ! 
ফুলময়ী লতা হে*লে, গলাধরে বু মেতে, 
কি জানি তাহারে আহা ফেলে যায় যদি ! 
সরল! তাহার যেন শ্সেহের নন্দী! 

৪টি 

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়। নদী ! 

করিণী সে গতি রাখে, হুরিণী চাহিয়া! থাকে, 

আকুল! কোকিল ডাকে কুলে নিরবধি ! 

সরলা! আমার যেন শ্পাহড়িকা নদী ! 
১০ 

সরলা আমার ফেল পাহাড়িয়৷ নদী ! 

তাহারি দয়া দানে, তারি ন্নেহ-বারিস্গানে, 

বাঁচে ধন-পশুপাধী কীটাণু অবধি ! 

সরল। আমার যেন করুণার নদী । 
১১ 

সরল। আমার যেন পাহাড়িস। নদী! 

. ছয় খতু ফলে ফুলে, ও পুত চরণ-মুলে, 



২৪ কস্তরী। 

অপ্পিয়া অগ্লি তারে পুজে নিরবধি ! 

সরল। আমার যেন মহিমার নদী ! 
৯২ | 

সবহা। আমার যেন পাহাঁড়য়া নদী ! 

কোন্ দেশে _কত দূরে, আজ সে যে ফিবে থুবে, 
কোথা বা হৃদয় পেতে রয়েছে জলধি ! 

সবল! প্রেমদ! মোর প্র্যময়ী নদী! 
৮$ মাঘ, ১৩০১ সন। 

মধুপুব, 1 4২ 
১ 

বিদায় । 
৯ 

চলিলাম প্রাণময়ি! চলিলাম আজি, 

পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়। তোমায়, 

এই, ভাঁসাইন্ু তবী, জানিম! বাঁচি কি মবি, 

জাশিনা দৈবের বশে যাঁইৰ কোথাঁষ ! 
অনন্ত সলিল রাশি, গঙ্ভিতেছে অট্ট হী'সি, 

প্রলয় পয়োধি যেন উচ্ছলিয়ণ যায় ! 

এই প্রহ্গপুত্র-জলে, এই শুন্য বক্ষস্থলে, 

এই যে অনন্ত শূন্ত ধৃধু দেখা যায়” 

চলিলাম প্রাণময়ি ছাঁড়িয়। তোমায় ! 
্ 

 ঘাই যে নাহি সে খেদ-নাহি ছুঃখ তার, 

ভুলিয়াও সে ভাঁবন! নাহি করি মনে, 



বিদায় । ২৫ 

কেবল রহিল ছখ, অই পুর্ণচন্দ্রসুখ-_ 
 প্রুরেনি আকাজ্কা যারে নিরখি নয়নে 3 

এত কষ্টে এত খরুশে, এত যারে ভালবেসে, 

ছাঁড়িয়! যাহারে যাই বিধি-বিড়ত্বনে,--. 
একটা মুহূর্ত হায়, দেখিতে নারিক্থ তায়, 
এই বিদায়ের কাঁলে, চট্ঠক্ষ-চক্রীননে, 

* ভরিলনা চিত্ত তার এক্রটী চুম্বনে । 
খু 

এই হছুঃখ প্রাণমক্ষি, রহিল অন্তরে, 

অই মণিময়ীমৃত্তি বুকে বসাইয়া, 
অস্তিম বিদায়ে হায়, ও কম্-কমল পাঁয়, 

নয়নের শেষ-অস্র উপহার দরিয়া, 
এই চিরদগ্ধপ্রাণ, করিব যে বলিদান, 

প্রেম-বজে স্বাহা-স্বধ! মন্ত্র উচ্চারিয়া, 
সে আকাজ্ষা সে ক্সনা, পরিপূর্ণ হইল না, 
প্রাণের আগুন আজি, প্রাণে লুকা ইয়া, 
ঘাই, পীণমক্ষি, প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া ! 

৪ 

কোথা যাই প্রণিমক্ষি, ছাড়িয়া! ভোমায় "* 
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, 
অথচ তরণী খানি ক্রুত ভেসে যাঁয়, 

হুণিবার আোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে, 

দেখিতে দেখিতে এই আসিন্থ কোথায় ! 

যাই তবে চন্জ্রাননে, বাখিও রাঁথও মনে, 
১ 



২৬ কম্তরী। 

কেমনে ভূলিধ তোরে হার হায় হায়! 
যাই পরিয়ে প্রাণময়ি-বিদায় ! বিদায়! 

প্হ ভাদ্র, ১২৮৯ সন। 

বঙ্গপুত্র নদ । 

গুণ গুণ গুণ ! 
নব বসস্তেব বনে, ম্ধুতপ্ত অমীবণে, 
আঁবিব উড়ায়ে হাসে উষাব অরুণ ! 
এমন সময়ে অলি, এসে চাহে গলাশলি, 

কুস্থমের কাণে কহে শুন্ সই শুন্, 
গুণ গুণ গুণ ! 

মালতী মাধবী কয়, দূর হও হুরাশয়, 

জানি তুমি জাতিকুল নাশে স্নিপুণ ! 

গুণ গুণ গুণ ! 
কহিছে যূথিক! জাতী, জানি তুমি নারীঘাঁতী, 

হৃদয শুধিয়া হায় শেষে কর খুন ! 
ওণ গুণ গুণ! 

হেসে বলে সুর্ধ্যমুখী, কাহাবে করেছ স্থখী? 
চিনিহে তোমারে তুমি ডাকাত দাঁকণ ! 

ও গুণ গুণ ! 
গোলাপ কহিছে তারে, কেন সাধ বারে বারে, 
বেহায্স! বেল্লিঞ্চ তোর মুখে কালীচুণ ! 



গুণ গুণ গুণ । ২৭ 

গুণ গুণ গুণ ! 

'কীঁমিনী বজ্জায় মরে, হেসে গলে খসে পড়ে, 
থলে $পাড়ামুখ্তোর ও মুখে আগুন! 

গুণ গুণ গুণ ! 

পরাণে পাষাণ চাঁপা, শরমে বলিছে চাঁপা, 

আজ যে আদর বড় কাতর করণ? 

গুণ গুণ &৭ ! 

বলিছে মতিয়! বেলী, পদাথাতে গেলে ঠেলি, 

ফিরে কি এসেছ দিতে কাটা ঘায়ে গুণ? 

গুণ গুণ গুণ ! 

চতুর! চামেলী কয়, মনে মুখে এক নয়, 
মুখে বাশী, হাতে ফাঁসি, পিঠে ধনতণ ৮. 

শুণ গুণ গুণ! 

হেসে বলে গন্ধরাজ, আতরেতে ফিবা কাজ, 
বাড়ী গিয়ে মাথ আঙ্ পিঁয়াজ রসুন ! 

গুণ গুণ গুণ! 
আদরে শিমুল কয়, এস অলি মহাশয়, 
সকলই আছে শুধু মনধুটুকু উন ! 

গুণ গুণ গুণ! 

সন্ন্যাসী বল্পিছে হেসে, তোমারেও বুঝি শেষে, 

বিভৃতি মাখিয়। দেয় কেতকী প্রন ! 

গুণ গুণ গুণ ! 
*রা কার্তিক, ১৩০১ সন। 

| 



হেলা। 

১ 

আমারে সকলি করে হেল| ! 

সোণার রেণুটা পেঙ্গে, রত্বাকরে। হাত মেলে, 

তরঙ্গে ভূণেরে মারে ঠেল। ! 
আমারে সকলি করে হেল। ! 

সফলেই করে অনাদর! 
মেঘের আসন পাতে, হিমাদ্রি আপন মাথে, 

ধুলা ফিরে দেশ দেশাস্তর ! 

সকলেই করে অনাদর ! 

ও 

সকলেই করে অধতন ! 
কুসুম অগ্রলি দানে, বসন্ এগুয়ে আনে, 

শীত এলে মলিন কানন ! 

সকলেই করে অযতন ! 

৬ই "অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ সন। 
কলিকাত]1। 



আমার ভালবাসা । 

১ 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ, 

অমৃত সকলি তাঁর--মিলন বিরহ ! 

বুঝিনা আধয্পত্মিকতা, 

দেহ ছাড়া প্রেম-কথা, 

কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা৷ ক্রহ! 
কোথায় স্থাপিয়ে মূল, * 

ফোটে প্রেম-পদ্মফুল ? 
আকা্শ-কুন্ুম সে যে করনা-কলহ ". 

আত্মার আত্মায় যোগ । 

বুঝিনা'দে উপভোগ, 

অদেহী আত্মারে জাগে কিসে ছুয়ে লহ? 

তোমাদের রীতি নীতি, 
নুঝিন! পবিত্র গ্রীতি, 

তোমরা কি পৃর্ষিবীর নরলোক নহ ? 

আমি ভাই ভীলবামি অস্থিমাংস সহ ! 

২ 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ ! 

আমি ও নারীর জপে, 

আমি ও মাংসের স্তুপেষ 

"কামনার কমনীয় কেলি-কা লীদহ-_ 



৩০ . কস্তরী। 

ও কদ্দমে-_অই গঙ্কে, 

তই ক্রেদে-_ও কলঙ্চে, 
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ ! 
আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ! 

রর ধ্ 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ ! 
ধরার মানুষ আঁমি, 
আমি ভাই মহাকামী, 

আমার,আকাঙ্ষা সে যে মহ! ভয়াবহ ! 
আলিঙ্গনে ভাঙগেছুরে, 

, শ্বাসে হিমালয় উড়ে, 

চুষ্বনে চুণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ! 
আমাঁদেরি কেলি ভরে, 

'পৃথিবী উলটি পড়ে, 

ওৎনহে সাগরে বান তোমরা যা কহ! 

মর্দনে মন্থনে বুকে, 
অগ্নি উঠে গিরিসুখে, 

ভূঠ্িকম্পে কাপে বিশ্ব ভয়ে তুহরহ ! 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ ! 
9 

আমি তারে ভ্বালবাসি অস্থিমাংস সহ ! 

আমি মহাকাম--পতি, 

সরগ্গা সে মহারতি, - 
মরিলে মরণ নাই, নাঁহিক বিরহ! 



আমার ভালবাসা । ৩১ 

অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে, 

সদা থাকে এক সঙ্গে, 

সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ ! 

ইহকালে পরকালে, 
জীবনের অন্তরালে, 

প্রীতির প্রসন্নমূক্তি জান্কগ অহরহ ! 

মোদের নির্বাণ নাই, 

আর্মরা না মুক্তি চাই, 
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ* 
আমাদের ভালবাস! অস্থিমাংস সহ! 

৫ 

আমি, তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ, 

জানি না নিফাম+কর্ম, 

বুঝিন। নিফ্ষাম ধর্ম, 

বুঝি না “ঘোড়ার ডিম” তোমরা কি কহ! 

আমি শুধু*চাই-_চাই, | 
চাহিতে বিরক্তি নাই, 

না পেলে অনর্ভভিক্ষা জীবন ছূর্ববহ ! 

হায় হাঁয় কেবা জানে, ৯ 
কি মহ! গহ্বর প্রাণে, 

কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে যে পোড়াদহ ! 
এস ভাই মহাস্ুখে, 
তোমাদেরে (ও) লু বুকে 

শক্রমিত্র অনিভেদে যে যেখানে রহ ! 



৩২ কম্তরী। 

এস সুধা, এস বিষ, 

এম পুষ্প কি কুলিশ, 

এস অগ্নি, এস জল, এস গন্ধবহ! 

আমার স্বার্থের আশা, 

মহাস্বার্থ ভালবাসা, 

এস হে আমার বুকে করে অনুগ্রহ ! 

অরূপ আত্মায় ভাই, 
ভরে না! এ গড়খাই, 

আমি ভালধাসি তাই অস্থিমাংস সহ, 
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ ! 

৫ 

আমি ভালবাসি তারে অস্থিমাংস সহ, 
আমি নাষ্ছি বুঝি পাপ, 
নাহি বুঝি অভিশাপ, 

কনকের গৃহে কিসে নরক ঈংপ্রহ! 
জড় কিসে নঁচ--তুচ্ছ, 
আত্ম! কিসে মহাউিচ্চ, 

আমি ত বুবিন। তেদ, তোমরাই,কহ 
“সে কি গো সোহহং নয় ? 

“আমি পুর্ণ বিশ্বময়, 
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ ! 

প্রকৃতি দেহার্ঘ মম, 

প্রাণাধিকু প্রিয়তম, 

মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ! 



আমার ভালবাসা । ৩ 

তাহারে করিতে দ্বণা ) 

অধিকার আছে কি না, 

তোমরা “দিগ্গজ-জ্ঞানী” তোমরাই কহ! 
চথে চখে চখ বোজা, 

হাতা”য়ে পীরিতি খোজা, 
তার চেয়ে এ যে সোজা, চখে দেখে লহ! 

সে আমারু আমি তার, 

নাহিক বাকল সার, 

এক আত্ম! ছুজনার অনাদি আবুহ ! 
- আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংম সহ ! 

ঙ 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ, 

সুন্দর কুৎসিত হৌক, 
উলঙ্গ আবুত রৌক, 

কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ ! 

থাক্ তাঁর মহাকুষ্ঠ, 
আমি যে তাতেই তুষ্ট, 

তোমর! দেখন! নয় ভয়ে দূরে রহ ৯ 
চন্দন আতর সম, 

তার পুয প্রিয় মম, 
শৃরীরে মাথিলে যায় যাতনা ছঃসহ ! . 

থাক্ তার শত পাপ, 
থাক্ শত অভিশাপ, 



কন্তরী। 

সে আমার বিধাতার মহ! অগ্রুগ্রহ ! 

আমি তারৈ ভালবাসি অস্থিমাংস সহ ! 

শ 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ, 

আজো তার তন্মছাই, 
বুকে রেখে চুমা খাই, 

আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ ! 
আনন্দ উল্লাসে খুলি, 

" আজে তার চুল গুলি, 
গলায় বীধিয়া আহা জুড়াই বিরহ । 

আজে! তার প্রতিচ্ছায়, 
ধরিয়া নূতন কায়া, 

স্বপনে আসিয়া কনে সপন্বী-কলহ! 
আজে! সে লাবণ্য তার, 

সধা-মন্দাকিনী ধার, 

ভরে ব্রঙ্গকমণ্ডনু আদ্দি পিতামহ ! 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ! 

১৯শে জোন) ১৩০১ সন। 

কলিকাতা । 



আমি দিব ভালবাস! । 
হ 

তোরাঞ&কে নিৰি আয়, 

আমি দ্রিব ভালবাসা, যে যত চায়! 

কার বুকে কত বল, কার চখে কত জল, 

দেখি কার প্রাণে কন “হায় হায়” ! 

পারিবি কে রে নিষ্কে আয় আয় ! 
ঞ ন্ 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয় !, 
দিয়েছি এক বিন্দু, উ'লে পড়ে নসিদ্ধু, 

বালুতে বৈলাভূমে আছাড় খায় ! 

তটিনী দেশে দেশে, ফিরে উদাসী বেশে, 

জনমে'আর নাহি ঘরে জে যায়! 
কে নিবি ভালবাস, আঁয় শ্ায় ! 

৩ 

আমি দ্িব ভালবামী, কে নিবি আয়, 
দিয়াছি নব মেঘে, তড়িতে জলে বেগে, 
রাখিষ্তে নারে বুকে জলদ তায়! 

পড়িছে ভয়ঙ্কর, কীপায়ে চরাঁচর, 
ভাঙ্গে সে ধরাধর অশনি ঘায় ! 

আমার এ ভালবাসা, কে নিবি আয় ! 
৪ 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিঁবি আয় ! 
দিয়াছি ফোটা! ফুলে, তাই সবিনা মূলে, 
রাতরে আতর মধু বিলাঁয় ! 



রঃ 
কৃস্তুরী | 

দ্বণায় অপমান, নীরবে মরে পরীণে, 

ঝরে সে পতক্গের চরণ ঘায় ! 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি'আয় ! 
৫ 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়! 

দিয়েছি শশধরে, তাই সে বাচে মরে, 
পুম্পিত পৌর্ণমাসী_-অমানিশায় ! 
পশীরি ন্েহে বাহু, আহলাদে ধরে রাহ, 

সজন কুন বুঝেনা হায়! 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আক ! 
৬ 

আমি দিব ভালবাসা, কে নিবি আয়! 

পাষাণে বেঁধে বুক, নিয়েছে জালামুখ,' 

পারেন। সামালিক্কে উগারে তায়! 

তরল সে'অনলে, পীরিতি সোঁতে চলে, 

মরণ-ভগীরথ আগে সে যা ! 

আমার এ ভালবাসা॥ কে নিবি আয় ! 
রহ | 

আমার এ ভালবাস, কে দিবি আয়! 

চাতক' পাখীগুলি, নিয়েছে ঠোঁটে তুলি, 
ভিজেন! পারাঁবাঁরে সে ঠোঁট, হায়, ' 

অনন্ত সে পিপাসা, অনন্ত মহা! আশা, 

অনস্ত আকাশে সৈ আকাশ চায়! 

, আমার এ ভালবাঁসা,কে নিবি আঁ ! 
ভ্পরস্ইন্কিস্িকড 



বিরহ-সংগীত। 
মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাঁল, 
দেখিব বলিয়াআশা মনে থাকে চিরকাল! 

নিরাশ! নাহিক জানি, 
সদ! শুনি দৈববাণী, 

মৃত-সপ্তীবনী ভাষা--ঞচবাসিভাল ! বার্সিভাঁল” ! 
যে দিকে-_-ঞ্য দিকে চাই, 
তোম্ধরে দেখিতে পাই, 

অনন্ত বরঙ্গাও বিশ্ব বিশ্বরূপে কর জাঁল' ? 

মিলনে বিরহ ভয়, 

আকুল করে হাদয়, 

চুষ্িতে চমকি উঠি নিশি ব! পোরহাঁক্ন-গেল ! 

৬ই আখিন্, ১২৯৪। 
শেরপুর,--ময়মনসিংহ ॥ 

সিকি 

সামান্য*নারী। 
সামান্ত*নারীটা তার কত পরিমাপ ? 
শূন্য ক'রে গেছে যেন সমন্তটা। প্রাণ ! 

একটু গিয়াছে হাঁসি, 
একটু গিয়াছে কানা, 

একটু আখির জলে মাথ! অভিমান ! 
একটু চুম্বন গেছে, 
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ, 

একটুকু আলিঙ্গন তৃণের স্যাঁদ ! 
8৪ 1 



কন্তরী। 

যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে, 

প্রকাণ্ড ব্রন্মাও আছে, 

তবে ষে ভরে না৷ কেন তাঁর শৃষ্ঠ স্থান? 

সামান্ত নারীটা! ভার কত পৰিমাঁণ ? 

২৫শে ভাত্র--১২৯৬ সন । 

শীতলপুব বাগান বাটা-শেবপুব, 
মমমনসিশ্হ। 

সপ স্পা, বি পপ 

চহিন। | 

১ 

চাহিন। -_দ্বণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন, 

জীবনের যত সাধ হয়েছে পূরণ ! 

নাহি আর উচ্চ আশা, চাহিনারে ভালবাস, 

চাহিনা দেখিতে তোর চাক চন্দ্রানন ! 

বুঝিয়াছি মিছামিছি, পাষাণে পরাণ দিছি, 

বিনিময়ে চিরদিন করিব রোদন ! 

বুঝেছি বুঝেছি হাঁ, কোটি যুগ তপস্তার়, 
এ পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত হবেন। কথন, 

এমনি--এমনি ভাবে, জীবন বহিম্না যাবে, 

তীরে তীরে চিতাচিন্ক করি প্রক্ষ(লন ! 

ধ্বনিয়! দিগন্ত সব, নিরাশা'র হাছারব, 

এমনি হৃদয়ে নিত্য করিবে গর্জন ! 

চাহিনা__দ্বপিত প্রেমে নাছি গ্রয়োজন ! 



চাঁছিনা ৩৯ 
২ 

আহা-_ 
কত কাল পাধণিরে এই ভাবে আর, 
গণিব রজনী দিবা তিথি মাস বার? 

চাহিয়! চাহিয়া হাঁস, রবিশশী অস্ত যায়, 

তথাপি হুঃখের দিন যান না আমার ; 

আকাঙ্জ। বাসনা যত গিয়াছে জন্মের মতঃ 

হৃদয়ে দগধ-চিষ্ন সুধু আছে তার! 

এত ধ্বংসরাশি বুকে, প্রাণ পূর্ণ এত দুখে 
প্রেমের নুন্দন বন এত ছারখার, 
তথাপি--তথাপি হায়, জীবন নাহিক যায়, 
সেই ভঙ্গরাশি পালে চাহি বারবার, *" 
কাতরে করুণ! ভিক্ষা করিছুে তোমার ! 

ধ 

চখের একটু দেখা বৈশী কিছু না রে, 
দূরে দীড়াইয়া থেক”*চেয়ে দেখ+ বা না দেখ" 
আমিই* দেখিয়। নিব পাষাঁণি তোমারে ! 
কয়ো না একটী কথা, দেখিব দে নীরবতা, 

এত যত্বে এত দ্বিন পুজিয়াছি কারে; 

দেখিব পীঁষাঁণময়ী, প্রেম কই-_ প্রাণ কই, 
এত দিন প্রাণময়ী ডাকিয়াছি যারে ! 
দেখ্বি অমৃত লতা, কোথা গেল বিষদ্বতা, 
বিষাঁজ হৃদয় নিয়ে পরখিব তাদুর ! 
দ্বে'খে চিনি কি না! চিনি, দেখিব সে সরোজিনী 



কন্তরী। 

ষানিনী মানসসরে উষার তুষাঁরে !-+ 
চখের একটু দেখা বেশী কিছুন! রে ! 

| গু 

সামান্ত দেখ।টী সেই শুধু প্রাণ চা, 
দেখিব চখের দেখা, দ্ীড়াইয়া থেকো এক 

প্রেমের জ্বর্ণরেখা বিল্রহ-বেলায় ! 

ও শরীব কদাচিত, কদ্সিব না কলক্কিত, 

নরের মলিন করে ছোঁবন! তোমায় ! 

গাঁয়ের বাতাস মোর, গায়ে না লাগিবে তোব, 

ধাড়াব যে দিক্ দিয়া বায়ু কয়ে যায়! 
অতি যত্বে__সাঁবধাঁনে, অতিদুর ব্যবধানে, 
ত্রিদিব স্বপন সম দেখিব তোমায় ! 

চথের একটু দেখা শুধু প্রাণ চায় ! 
, ৫ 

ৰ জানি না. 

এই বাঁসনাটী ভরা,কশ রত্ব ধন, 

সকলি লভিব যেন হইলে পূরণ ! 
যাহা জগতের প্রিয়, যাহ কিছু অদ্বিতীয়, 
যাহা মানবের ভাঁগো ঘটে না কখন, 

যে সুর-সম্পদ রাশি, রবিশণী অভিলাধী, 
গগনে গগনে যার করে অন্বেষণ ! 

এ ঝাঁমনা ভর! তাই, বত চাই তত পাই, 
দেবের সৌভাগ্য ইহা! পুরে কদাচন ! 
খরার দরিত্র হার, অজি মে সম্পদ পার, 



চীহিনা । ৪১ 

গাষাঁণি করুণ! যদি কর বিভিরণ । 

' অই বাসনাটা ভরা কত রত্ব ধন % 
ঙ 

যাক 

কি কাজ স্থৃতির জালা বাঁড়াইয়৷ আর? 
উপরে পড়,ক ছাই, বাতনা ভূলিয়! যাই, 
দেখিয়াছি এই রূর্পে নিবিতে অঙ্গার! ." 

হায় রেজানি ন আগে, যে আগুন প্রাণে লাগে, 

'কিরূপে কেমনে নিবে যাতিন। তাঁহীর, ? 

'কিরূপে কেমনে নিবে, কিসে প্রীণ জুড়াইবে 

কে দিবে বলিয্বা হায়, এত দয়! কার ? 

সত্যই কি অন্বেষিলে, ধরায় করুণ। মিলে, 

তা হুলে কি হত হায় দহিতে আমার ? 
জানে ন! নিঃস্বাথু দয়! স্বার্থের সংসার ! 

৭ 

থাকুক নিঃস্বার্থ দয়া,+বিনিময় করি, 
নাহি মিলে প্রতিদান, কোথা এ বিচার স্থান ? 

পুণোর পৃথিবী এই ? হরি! হরি! হি! 
সুধা তলে বিষ দেয়, দিবে বলে প্রাণ নেয়, 

*আর ন। ফিরায়ে দেয় যদি প্রীণে মরি ! 
প্রেমে এত গ্রবঞ্চনা, আত্মপানে বিড়্বনা, 
কুধির প্রার্থনা করে গ্রীতি ভয়ঙ্করী ! 

দেখিয়! পরের সুখ, চিরিয়া জা দেয় বুক, 

আত্মহত্যা নাহি করে করুণ! সুন্দরী ! 



ভহ্ কন্তরী। 

ছিন্নমস্তা রূপে হায়, বিনাশিছে আপনায় 

বিশ্বাস বিশ্বানঘাতী, আপন! পাঁসরি ! 
সকলি--দকলি কি.রে, ছু'ইলেএ পৃথিবীরে, 
শিখে প্রবঞ্চনা পাঁপ ছলনা, চাতুরী ? 
নাহি মিলে প্রতিদান বিনিময় করি ? 

চ২৯*-"ময়মনসিংহ ॥ 

পাতপশাপ 

এই এক নূতন খেলা । 
১ 

আয় বালিক' খেল্বি যদি, এই এক নূতন খেলা । 
রেখে দে তোর টোপাঠালি, 
সারা দিনই ৫খলিস্ খালি, 

সাটার বেনুন মাটার ভাত,--হাত খুইয়ে ফেলা! 
পুতুল টৃতুল রেখে দিয়ে, | 
চল বকুলের বন গিয়ে, 

"বৌ বৌ বৌ” খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেল! ! 
আত্ন ঝাল্পিক। খেল্বি যদি, এই এক নূতন খেল! ! 

২ 
আয় বাঁজিক| খেল্বি যদি, এই এক নূতন খেলা! 

"ন। ভাই !*তৃমি ছুষ্ট, বড়, 

আঁচল টেনে আবুল কর, 
তমার কেবল গেষ্ট! খুলে উদ্লা' করে ফেলা ! 

. চুপ, চপুপ্, কল্নে কারে, এই এক নুতন খেল! 



এই এক নূতন খেলা । ৪৩ 

ঘ্ 

মায় বালিকা খেল্বি যদি, এই এক প্লুতন খেল! ! 
পনা না, আমি ভোমার সনে, 

যাবনা আর বকুল বনে, 
চখে মুখে বুকে তুমি ফুল দে" মার+ ভেলা !” 

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কম্নে কারে,-এই এক নূতন খেলা ! 
৪ 

আয় বালিক! থেল্বি যদি, এই এক নূতন খেলা ! 
“তোমার কেবল কুস্থম খোজা, 
কান্ণ গোঁজা, খোপায় গৌজা, 

আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা !» 
চুপ, চুপ, ই্পৃ, কদ্নে কারে, এই এক নূতন খেলা ! 

৫ 

আয় বালিক! থেল্বি যদি, এই এক নুতন খেলা ! 
“তোমার সনে গেলে ছাই, 

সকাল আস্তে ভুব্দে যাই, 

ভয়ে মরি 'এক্ল! যেতে সবুজ সন্ধ্যা বেলা 1 
চুপ, চুপ, চুপ» কদ্নে কারে-_এই এক ম্মুতন খেল! ! 

শু 

আক বালিকা খেল্বি যদি, এই এক নূতন খেল! ! 
“তুমি কেবল বনে যেফে 

"মুখের পানে থাক" চেয়ে, 

লজ্জা! করে ! আর যাবন1 নিত্যি শ্রন্ধ্যা বেলী ।% 

টপ চুপ্ চুপ্, কদ্নে কারে-_-এই এক নূতন খেলা ! 



কস্তরী। 
ণ 

আয় বালিক! খেল্বি যদি, এই এক নূতন্ খেলা !. 
“তুমি বড় লক্মীছাড়া, 

ছেড়ে দেওন! খাড়াক্থাড়ী, 

আকুল করে বকুল গাছে কোকিল ডাকে মেলা 1” 

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কদ্নে উর এক নূতন খেল! ! 

আব বালিক! খেল্বি রা এই এক নৃতন খেলা ! 
"না তাই তুমি ছুষ্ট, বড়, 
একুটী বলে আটা: কর, 

ফাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা 17 
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্নে কারে-_-এই এক নূতন খেলা ! 

৪ 

২৫শে চৈত্র--১২৯৭ সন। 

শেরপুর, ময়মনসিংহ । 

আজ কারে"মনে হয় 
ই 

আজ কারে মনে হয়? 

মেহচ্ছিন্ন দশদিশি, ভেদ নাই দিবা নিশি, 
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময় |] * 

আজ কারে মনে হয়? 
২ 

চপল! চমকে খন, ঘন ঘন গরজণ, 

কে জানে আঁমার কেন আখি জলময় | | 
আজ কারে মনে হয়? 



আজ কারে মনে হয়? ৪৫ 

খত 

'ভিজিতেছে তরুলতা, কাপিতেছে ফুল পাতা, 
নীরুব নিঝুম,এই উপবনময় ! 

আজ কাঁরে মনে হয়? 
8 

পিছনে ধানের খেত, বেঙ, ডাকে “গেঁত্ গেঁহ্, 

ভাঁসিয়া ঘেতেছে ম[$ জলে জলময় ! 
আঙ্গ ক(রে মনে হম ? 

৫ 

সমুখে পুকুবে জল, কুমুদ কহলার দল, 

ভাসিকী রয়েছে তাহে রক্ত-কুবলয় ! 

আজ কারে,মনে হয় ? 

৯৬ 

বাগানের এক পাশে, কেছ্তিকী কুস্ম হাসে, 

ভাদরে বিদেশী ঝুলে বিদরে হৃদয় 
আজ কারে মনে হয? 

? 

মেউয়া ডাকে পিগী ডাকে, বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,-- 

দিক্বাল! পরিয়াছে রজত-বলয় ! 

আজ কারে মনে হয়? 
৮ 

একটু দেখিনা আলো, আঞ্কাশ তরল কালো, 

অনস্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয় ! 
আর্জ কারে মনে হয়? 



৪৬ কস্তুরী। 

ভিজ! বুক ভিজা মন, ভিলা গ্রেছে ছু”নয়ন, 
সমস্ত পৃথিধী শুদ্ধ ভিজ! সমুদয়€ 

আজ কারে মনে হয়? 

৩ 

পরবাসে--বনবাঁসে, এংভরা! ভাদর মাসে, 
কে থাকে বরষা দিলে একা এ সময় ? 

আজ কারে মনে হয়? 
২৭ শে ভাদ্র, ১২৯৬ সন। 

শীতলপুর বাগানবাটী--শেরপুর, 
ময়মনসিংহ | 

দিনান্তে । 
৯ 

একবার 

দিনান্তে দেখিতে দিও চাঁরু চন্দ্রানন, 
গ্রীতির প্রতিম! প্রিয়ে করুণার মন ! 

£ সংসারের শত দুখে, 

যে যাতনা জলে বুকে, 

* সুলিব প্রাণের সেই তীব্র জালাতন ! 
দেখিব নয়ন ভরি, 
দাড়াইও প্রাণেশ্বরি, 

দেখিব লো৷ কিএকরিস়া চুরি কর. মন ! 



দিনাস্তে। ৪৭ 

ইন্জজাল রূপরাশি, 
দেখায়ে ফুলের হাসি, 

দেখিব কেমগ্নে কর পরেরে আপন! 
দিনাত্তে দেখিব তব চাকু চন্ত্রানন ! 

২ 
জীবনের এ ছর্দিনে ফোর অন্ধকারে, 

কে বলিবে কত পুণ্যে, 

দেখিলাম দূর শুন্ঠে, 
দয়াময়ী ্রবতার! হাসিতে তোমারে ! 

দেখিস স্বর্গীয় রূপে, 
হৃদয়ের অন্ধকৃপে, 

ঢালিত্বে কৌমুদী শু গ্রীতি পাঁরাবাধনে ! 
নিরাশার বজরবে,» 

যে বুক বিদীর্ণ হবে, 
কোকিল-কোমল-কঠে জাগাইলে তারে, 
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে সরুল! তোমারে ! 

৩) 

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি, 
এই মরু পিপাসাঁয়, 

'বিশুফ কণ্ঠের হায়, 
একটা সণিল বিন্দু সবণীতল তুমি, 
এ পপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি ! 

প্রফুল কুম্থমভার, 

প্রাণে ঢালো অনিবার, 



৪৮ কস্তরী। 

সজীবনী আশা-লতা ছায়াময়ী তুমি, 
এপাপ নংযার হাক্স ঘোর মক্ষভূমি 

৪ & 

দিনাস্তে দেখিতে দিও চাকু চন্ত্রানন, 

ভরিবে এ শ্ন্তাবুক শুন্ত প্রাণমন ! 
আরো ধষে বামনা আছে, 

বলিব আপিলে কাছে, 

কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া" এখন ? 

* নী, না, না, ও তীক্ষধার, 

বুকে ঢাকা তরবাঁর, 

পারিনা যে না বলিয়া কেটে যাঁয় মন ! 

প্রাণের লুকান কথা--“একটী চুম্বন !+ 
শ্াবণ--১২৮৭ সন। 

ময়মনমিংহ | 

মেঘ। 

১. 

অই মেঘ আসে | 
আমি যে দেখিগো। খালি, ও ঘেন মনের কালী, 
উড়িয়া বেড়ায় কার সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ! 

আমি যেন শুনি কার, বুক-ভাঙ্গ। হাহাকার, 

জগতের অবন্েলা দ্বণা উপহাসে ! 
অই মেঘ আসে! 



মেঘ। ৪৯ 

্ 

অই মেঘ আসে! 

যেন*সে প্রাঞ্ঠের জালা, জলিছে তড়িত মালা, 

রহিয়! রহিয়! হায় নব নীলাকাশে, 

জমিয়! জমিয়া তারি, যেন সে আখির বারি, 
ন। পেয়ে কর্ণ! কার দেশে দেশে ভাসে ! 

অই মেঘ আসে! 
ন) 

অই মেঘ আসে! 
আমি যেন দেখি কার, ছর্বহ জীবন ভার, 

শ্রথ মন্দ অবসন্ন হতাঁশে নিরাশে, 

উন্মাদের মত ছুটে, পাঁহাঁড়ে সে মাথ। কুটে , 
মৃত্যুর অপেক্ষা করে মহা অভিলাবে ! - 

অই মেঘ আসে! 
৪8 

অই মেঘ আসে ! 
ও যেন মন্দের কথা, ও, যেন মন্দের ব্যথা, 

বলিবে বলিয়া কারে রেখেছিল আঁশে, 
সে যেন দিলনা কাণ, আহত সে অদ্ভিমান, 
করিতেছে আত্মহত্যা মহ। অবিশ্বাসে ! 

অই মেঘ আসে! 
€ 

এ অই মেঘ আসে ! 

ও যেন অস্তিষ-হিকা, ও চাঁহেনা দয়! ভিক্ষা , 

নাহি চাহে অনুগ্রহ ককপা করুণা সে, 

৫ 



৫৮" কম্তরী। 

আপন! ফিরাঁয়ে লওয়া, তেজে লাজে ভন্ম হওয়া, 

আপনার চেয়ে যেন বেশি ভালবাসে! 

অই ম্ঘে আসে 
১ 

অই মেঘ আসে ! 
পরাণে বিষাদ এত, কাহারে বলেনা ষে ত, 
গোপনে রাখিতে চাক ঘোর অট্হাসে, 
নীচতার মহাকুপ, যেন উচ্চ অরূপ 

সমুদ্র,হইয়! উড়ে উপর আকাশে ! 

অই মেঘ আসে! ৃ ৃ 

অই মেঘ আসে! ও 
সে চাহে আধারে থাকে, আপনা লুকায়ে রাখে, 

জগতের দূরতম-দুরে এক পাশে, 
সে দেয় শশাঙ্ক রবি, নিবাক্ষে আলোক সবি, 
নয়র্নের অন্তরালে লুকায় উদাস ! 

অই মেঘ আসে ! 

৮ 

অহ মেঘ আনে! 

জগতে নাহি যে আর, আপনি ও চিনি 

নিষ্ঠুর সংসারে কেহ ভূলে না সম্ভাষে, 
পরছুখে সুখী যারা ময়ূর ময়ূরী তারা, 

দেখিয়া উহ্ারে দেখ নাচিছে উল্লাসে ! 

অই মেধ আসে। 



বৈশাখে । ৫১ 

৪ 

অই মেঘ আসে! 

ধরি সে বরধষে তার, করুণ নয়নাসার, 
ভুলিয়া কখনো আহা অদম্য উচ্ছাসে, 
বিশ্বাসঘাতক জাতি, চাতক উল্লানে মাতি, 

রহিয়াছে উর্ধমুখে তার্দঈর পান আশে ! 

অই মেঘ আসে! 
১৬ 

অই মেঘ আদে! 

পাঁজর ড়াকঙ্গিয়। তার, বাহিরিলে হাহাকার, 

করুণায় রবিশশী চমকে তরাসে, 

কর্দীফে ভেকের দল, করে ঘোর কোলাহল, 

কুরুচি বলিয়া হায় ক্রোধে,উপহাসে ! 

অই মেঘ আসে! 
ণই চৈত্র--১৩০১ সন।" 

মধুপুর, দূ], তং, 

বৈশাখে । 

বৈশাখে বহে বড়, 
শবদ ভয়ঙ্কর, 

ভাঙ্গিছে বাড়ী ঘর, 
যেতেছে খড় উড়ি, 

কাচা ও পাক আম 

আপাকা কান জাম, 



৫২, কস্তরী | 

সকলি ডালে মূলে 

ূ ফেলিছে ভাঙ্গি চুরি [ 

হুহাতে টেনে ছিড়ে” 
পল্লব তক্ষশিরে, 

বাছে না লত৷ পাতা, 

বাঁছে ন। ফুল কুঁড়ি, 
আধার শুনা মাঠ, 

আধার পথ ঘাঁট, 

পড়েছে জামরুল 

তলাতে ঝুরি ঝুরি ! 

প্রলয় মেলে পাখা, 

গভীর কালী মাখা, 

গরজে নীলমেঘে, 
আকাশে ঘৃরি স্ুরি, 

অথব! দৈত্যগণ, 

করিয়ে প্রাণপণ, 
করেছে অবরোধ 

সোগার স্ুরপুরী ! 

তাই সে দেবপুরে, 
তাই সে দেবাসুরে, 

স্থধার লাগি যেন 
করিছে ছড়াছড়ি, 

চপলা স্ন্নবাল!, 

লইকে জয়মা লা, 



বৈশাখে । ৫৩ 
ভীষণ রণ মাঁঝে 

খেলিছে লুকোচুরি ! 
বসিঃয় ওশোরায়”, . 

আধার দেখে তাক্স, 
জৈমিনি বলে ভাকে 

স্বভয়ে বুড়াবুড়ী, 
মেয়েরা দলে দলে, 
ছুটেছে আমতলে 

লইয়া সাজি ডাঁল।--- 
কি শোভা কি মাধুরী ! 

কেতন ফুল-রথে, 

আঁচল উড়ে পথে, 

ঠমকে আগে আঠো 

দৌড়িছে এক ছুড়ী, 

ত্রিদিব জয় কর! 

গৌরব বুক*ভর), 
পুরেনি এখনও 

উনিশ কিব কুড়ি! 
কি জানি কাখে কাখে, 

গোপনে চেপে রাখে, 

হাসিয়া কুইপাট, , 

দিলে ষে শু'ড়শুড়ি, 

বাহিরে না না, না ন& 

ভিতরে ষোপ.আনাঃ ... 



৫৪ কস্তরী। 

বাজে সে তান, নানা, 

মধুর তানপুরী ! 
আরেক “ওশোরায়” * 
বসিয়ে মোহ যায, 

দেখিয়ে বুড়ো পতি 

সে রূপ সে মাধুরী, 
তুফানে লজ্জা পীজ 

উড়িয়া! গেছে আজ, ' 
লেগেছে সুষমার 

পুর্ণিম। পুরাপুরি ! 
শিরার মরা গাঙ্গে, 

জোয়ারে পার ভাঙ্গে, 

যৌবন ছিতে চাহে 
ফিরিয়ে হামাগুড়ি, 

জরার পদতলে, ৷ 

ঠেলিয়া নববলে, 

উঠিতে চাহে তার 

বাসনা-গয়ানুরী ! 
নিশীথ চিতাভূমে, 

আনন্দ ছিল ঘুমে, 

জাঁগির সেও দিছে 

বাহিজে ভাঙ্গা সব, 

ভিতরে অভিনব». . 



বৈশাখে ৫৫ 

কেমন মধুময় 

প্রেমের সে চটুতুরী ! 
ছির্তিক়ে পড়ে বোঁটা, 
মুকুতা ফোট। ফোটা, 

কেমন সাদ। সাদা 

ন্মেঘের শিল মুড়ি, 
দেবতা করে পুজা, 

যেন সে শ্বেততুজা, 
মাখিয়ে পারিজাতে 

৫ কুগ্কুম ও কম্তরী ! 

লইয়ে কাঁখে ডালা, 
হেলিয়ে আসে বাল!» 

যেন সে ফুলধন্ 

মদন আসে যুড়ি, 
চাহিল, চাহিলাম, 
হাসিল, হাসিলাঙ, 

ফেলিয়ে গেল আম, 

পরাঁণ করি চুরি ॥ 
আঁকুল লাজে হায়, 
ছকুল নাহি পায়, 

কেমন মনোহর » 

সে মোঁচভামুচুড়ি, 
চাকিতে এক পাশ, ৬ 

আরেক পরকাশ, 



৫৬ কম্তরী। 

ব্যাকুঁল-মেঘবাস- 

ভূধরে কি মাধুরী ! 
থামিল জল ঝড়, * 

প্রশান্ত চরাচর, 

অশান্ত আমি শুধু 

অধজিও জলি গুড়ি, 
দেখিনে তারে 'আর, 
পরল। সে আমাব, 

বছর হ'ল গত, 

ধিক্ বিকৃ চাকুরী ! 
২৫শে চৈত্র-+১৩০১ মন) 

মধুপুব)'[, ], 1২. 

পরনারী । 

আজ, সে বে পরনারী ! 

কন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ ছাদ, 
সে নবল(বণায-আভা--স্ুষম! তাহারি ? 

কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি, 

হৃদগ-সমুদ্র সেকি সামালিতে পারি & 

সে যে পরনারী ! 
ই 

সেষে পরনারী! 
তোমরা কুক্ুমণ, কেন সাধ অকারণ, 

মধুর জধর-দুধ। লইয়া তাহাৰি ? 



পরনারী । 

. ক্ষেন হে গোলাঁপ লাল, পেতে দেও তারি গাল, 
'আমি কি তাহারে আর চুমে। খেকে পারি ? 

সে যে পরনারী ! 

৮ 

সে যে পরনারী ! 
তারি আলিঙ্গন দিয়া,'ধরিও ন1 জড়াইয়া, 

"যদিও-_যদিও “কুন” আছিল আমারি, 
ছয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ, 

জনমের মত আজ দৌহে ছাঁড়াছাড়ি ! 
সে যে পরনারী ! 

গত 

সেঁ যেপরনারী ! 

তোমরা জলদ কুল, রাখিও না তাঁর চুল, 
ও নবীন-নীলিমায় গগনে বিখারি, * 

নিরালা একেলা পেছে। ইপে চুপে পাছে মেয়ে, 
আর কি সে বিঙ্াফুল গু'জে দিতে পারি? 

সে যে পরনারী ! 

৫ 

সে,যে পরনারী ! 
তাঁহার ললিত গানে, আধা সাধ! আধা মানে, 

বরষিয়া স্বর-স্ুধা মুনিষনোহারী, 

নিশীখে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ? 

কাঁপাকাঁণি কত্সিবে ঘষে লোক--পপাপাচারী ! 

সে যে পরনারী ! 

৫৭ 



৫৮" কন্তরী। 

৬ 

সে'যে পরনারী ! 

কেন গে! চপলা! তাঁর, চপল আখির ঠাঁর, 

হানিতেছ বার বার দিক্দাহকারী ? 
জলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জালাতন ? 

আর ত তাহার পানে চাহিতে ন! পারি, 

সে যে পরনারী ! পর 4 

' সে যে পরনারী ! 

তাহারি স্বরভি শ্বাস, মলয়ায় কর বাম, 

তুমি কিছ সমীরণ ফুলবনচারী ? 
ছু'য়োনা ছু'য়োনা তবে, ছু'ইলে যে পাপ হবে, 
আর কি তাহার হাঁওয়! পরশিতে পাবি? 

সে যে পরনারী'! 

সে যে পরনারী "& 

মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুম্পিত কোল, 

জন্বীর কুক্থুমে ফোটা যৌবন তাহারি, 
বসর্তকি মধু মাসে, আমারেই দিতে আসে ? 
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভর আজি হু'জনানি ! 

সে যে পরনারী 
ক 

সে যে পরনারী ! 
তোমরা কি&হ নক্ষত্র, জ্যোতিম্য় প্রেমপত্র, 

অন্ধকারে সন্ধ্যাদৃতী দিয়ে গেছে তারি? 



পরনারী । ৫৯ 

আর সে প্রণয়-কথা, দে আদর সে মমতা, 

পে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না! পুরি, 
সে যে পরনারী ! 

০ 

সে যে পরনারী !, 

কেন সে আমার তরেনসাঁরানিশি কেঁদে মরে? 

সজল সরোজ-আথি উষা বলে তারি ! 
দেখিয়া যন্ত্রণা সাঁর, ভুর্ভাগ1! আমি কি আর, 

চুমিয়! ও চারু-চখ মোছাইতে পাঁরি? 
| সে যে পরনারী ! 

১৯ 

সে ষে পরনারী ! 

 প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ, 

যদিও সে একদিন আছিল আমারি, 

তবুও হয়েছে পর, শতজন্ম অগোচির, 
ছ্ু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দোহাৰি ! 

সেযে পরনীরী | 

১ 

সে যে পরনারী ! 

যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার, 

মিলনের স্বর্ণ সেও নরক আমারিঃ 

'কেবল পবিত্রতম, তাঁর সে বিরহ মম, 



৬০ কপ্তরী। 

যক্তীয় অনল সম প্রাণদাহকারী ! 

পুঁড়য়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই, 
হেন প্রেম-উপহার ভুলিতে কিংপারি ? 

কহিও সে “কুস্থমেরে, সে যে পরনারী ! 

১২ই চৈজ্--১২৯৭ সন | 
শেরপুর, ময়মনসিংহ । । 

চটির 

কবি-বৈজ্ঞানিক | 
ক্গিতি অপ্ তেজ বায়ু ব্যোমের অধিক, 

না জানিত পূর্বতন আধ্য-বৈজ্ঞানিক । 

কিন্ত এবে উহা! ছাড়া নব উপাদান, 
অনেক চেষ্টাব পবে হয়েছে সন্ধান ! 

কামিনীর কমনীয় মুখ মনোহর, 
স্থপবিত্র শান্তি শোভা লাবণ্য স্থন্দর, 

পার্থিব পদার্থ দিয়া কভু কদাচিত, 

অতুল এ রূপ রাশি হয় নি স্বজিত ! 

পুষ্পবাস শশীস্ুধা- শারদ জ্যোতনায়, 

খুজে ও মোহিনী শক্তি নাহি পাওয়া যায় 

ভিন্ন উপাদানে উহ! হয়েছে নির্মাণ, 

দেখিতেই উছলিয়! উঠে মনপ্রাণ ! 
অদ্ভুত এ ভূত যাহা! স্ত্রীমুথে অধিক, 

আবিষ্কার করেছেন কবি-বৈজ্ঞানিক 
২ শ্রাবণ--১২১০ সন। 

কলিকাচী। 



কে বেশি সুন্দর £ 
সি 

কে বেশিশ্সুন্ধর ? 

বালিকা যুবতী-_ছুই, কারে দেখি কারে খুই, 
আমার নিকটে লাগে ছু'ই মনোহর ! 
লাঁবণ্যে সৌন্দর্যে দো, প্রাণ মোহে--মন মোহে, 
বীঁশবনে ডোম কাণাস্তেমনি ফাঁফর ! 
কারে বেশি ভাবানি, কে বেশি সুন্দর 

২ 
কে বেশি জন্দর ? 

যুবতীর ভরা গাম, লাবণ্য উছলে যায়, 
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর ! 
বাঁলিক। তারক। হাসে, নিক্ষলঙ্ক নীল'কাশে, 

সদা শুরুপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর ! 

কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর ? 
ও 

কে বেশি সুন্দর? * 

শতমুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে, 

যুবতী পন্মার মত বহে খরতর ! 
ফুলবনে রূরে খেলা, প্রদোষ গ্রতাত বেলা, 

তঃনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর ! 

কারে থুয়ে কারে দেখি, কে রেশি সুনার ? 
& 

কে বেশি সুন্দর ? 

' প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে, 



৬২ কস্তরী ৷ 

যুবতী সহশ্রকরে ফোঁটে মনোহর ! 
শিশিরের শেফালিকা, নিশি-শেষে সে বালিকা, 

খসে পড়ে ছয় পাছে একটী ওমর ! 
কারে থুষে কারে দেখি, কে বেশি সুনর ? 

৫ 

কে বেশি স্ুন্দর্? 

যুবতী বিজলী বালা, ক্রিভূবন করে আলা, 

সগর্ধব চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর ! 

বালিকা জোনাকী হাসে, প্নেহের কিরণে ভাসে, 

শিখেনি অশনি-লীলা আখি ইন্দীবর ! 

কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দৰ » 
৬ 

কে বেশি সুন্দর ? 

পদ্মবন পার ঠেল্সি, রাজহংসী করে কেলি, 

ৃবন্ঠীর'ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সব। 

পাক বালিকা! টুনী, চুরি করে গান গুনি 
ব্রিদিবের এক ফোা দ্রধ-্থধাকর !, 

কারে বেশি ভাসবামি, কে বেশি সুন্দৰ ? 
৭ 

কে বেশি সুন্দর? ৃ্ 

আরক্ত সন্ধ্যার রবি, খুবতীর মুখ -ছবি, 

অভিমানে হয় ্লান বিষাদে কাতর, 

বালিকা উষার মত, ফোটে যত শোভান্তত, 

বাকা মুখে দেল যায় ভাঙ। ভাঙ্গা ডর! 

ফারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ? 

& 



কৈ বেশি সুন্দর ? ৬৩ 

৮ 

কে বেশি সুন্দর ? 

খবাহু যেন উর্ধশ্মীসে, ছ'বাহু তুলিয়া আসে, 

রমণী তেমনি আসে বুকের উপর ! 

দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিক। লুকায় কোণে, 
থনির মণির মত মান মনোহর | 

কারে বেশি ভালবাসি কে বেশি সুন্দর ? 
৪) 

কে বেশি সুন্দর? 

চুমার রাক্ষ্সী নারী, শতজন্ম অনাহারী, 
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেন। উদর ! 
বালিক!.অত না৷ বোঝে, চুম। খেতে চখ বোজে, 

ছুইতে শিহরি উঠে কদস্ব-কেশর ! 
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি স্বন্দ্র ? 

৬০৪ 

কে বেশি সুন্দর? , 

যুবতী আনিতে ঘরে, গৃহ কাপে পদভরে , 

'বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর ! 

বালিক। বলেনা কথা, কোলের বালিস যথা, 

পিছ দিয়ে ফিরে থাকে লাজে জড়সড় ! 
কারে বেশি ভালবাসি, কে বেশি সুন্দর ? 

২৬শে চৈদ্র--৬২৯৮ সন 
শেরপুর, ময়মনসিংহ | 

স্পা বিবি সপ 



বিধাতার অনুগ্রহ । 

কেন মূর্খ হায় হাঁয়, বুথ! মিন্দ বিধাতাঁষ, 
কমল গোলাপ গান কাটা দিছে বলিয়া ? 

লইয়। কুস্ম-শোঁভা, জগজ্গন মনোলোভ1, 
ভ্ু”মাসে বসন্ত কাল ষাঁয় যাক চলিয়! ! 

'প্রক্কৃতির শ্তামবুকে, কোমল কুস্থমমুখে, 
নিদাঘে অনল রবি দিছে দিক্ জালিয়া, 

শরতের স্রধাকরে, লীত-শুত্র কলেবরে, 
দিয়েছে কলঙ্ক-কাঁলী, আরো দি'ব্ ঢালিয়! ! 

বলন। কি ক্ষতি তায়, ও তে বা কি আসে যায়, 

কেন নিন্দ বিধাতায ছল ছুতা ধরিয়া ? 

দেও ধন্যবাদ সখ, নাবীর কমলমুখে, 

দেয়নি'যে দাঁড়িগোফ অনুগ্রহ কবিয়া ! 

১২৮৮-১২৮ন সন ॥। 

ময়ননসিংহ | 

সপ লাশ 

আমারি কি দোষ %' 

৯ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি ধু্দাষ? 
তুমি যে দিয়েছ দেখা, 

ঠাড়াইয় একা একা) 



আমারি কি দোষ"? 

হৃদয়ে ঢালিয়। দিক সহ সস্তোষ ? 

... তুমি ষে রয়েছ চেয়ে, 
নিরালা একেলা পেয়ে, 

ফুটিয়া পল্মের মত প্রভাত-প্রদোষ ? 

আমারি কি দোষ খালি? 

মিছে দেও গালাগালি, 

 ঠাকুরাপি, ঠেকাইয়! বুথ কর রোষ ! 
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ? 

২ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ? 

ভুমি যে এলায়ে চুল, 

হেলাইয়া! বকফুল, 
ঁড়ালে'নিকটে আসি-_বিভল বেহোস্-- 

আদরে লইলে আমি, 
হাতে টেনে হাত খানি, 

বল না কেমনে জানি*শেষে আপ্্শোষ ? 

আমি যে বেসেছি ভাঁল, আমারি কি দোষ ? 
খু 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি স্লোষ? 
“তুমি ধে লিখিলে ছাই, 
সেকি আর মনে নাই ? 

তোমারি তোমারি আমি-সকথা দেল্খোস ! 

সে ত গো ফেলিনি ছিড়ে, 
তোমারে দিয়েছি ফিস, 

৬৫ 



৬৬ । ক্বস্তরী। 

এখনো পরাণে বাজে নীরব-নিখোঁষ 
আমি ধে বেসেছি ভাল, আমাবি কি দোঁষ" 

.] 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কিদোবৰ? 

তুমি ষে চুমিলে ঠোঁটে, 
আজো, শিরা বেসে ওঠে, 

আজিও তেমনি প্রাণ করে পবিতোষ। 

তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ, 
শত স্থখ শত হর্ষ, 

আজিও উছ্ছলে তাহা উঠে হৃদকোঁষ। 
আমি যে বেসেছি ভাল, আমাবি কি দোষ ? 

৫ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমাবি কি দোষ ? 

তুমি যা কবেছ-_পুণ্য, 

সব গুলি দোষ শৃষ্তা, 

আমাব সকপণি পাপ,--ঞত কি আকোশ ? 

আগে ত বগনি পাপ, 

আজ কর অভিশাপ, 

ংশিয়ধ ফণীৰ মত শেষে ফৌস ফৌঁস। 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি «দোষ * 

স্ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ? 

এ বুদ্ধি কোথায় থুয়ে, 

চুম। খেলে বুকে শুয়ে? 



আমারি কি দোষ।? ৬ 

এখন বিবাদ বটে, তখন জাপোঁষ ! 

রমণীর মত আর, 

দেখি নাই জানোয়ার, 
কতদ্ন বিশ্বামঘাতী--নাহি মানে পোষ ! 
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ? 

৭ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 
আমি,ত বাসিতে পারি, 
তুমি যে-_-ভূমি যে নারী, 

তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোস ? 
আজি বা হয়েছ পর, 

শতমৃত্যু-দূরতর, 

গেছে গে উৎকঠা নয় গেছে শোধ! 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 
রঃ ন 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোন ? 
তুমি যে রয়েছ চ্চেয়ে, 

নিরাঁলা একেলা পেয়ে, 

অমন আখির ঠাঁরে কার থাকে হোদ্ ৯ 

অমন চাদের হাসি, 

অধরে অমুত রাশি, 

কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ £ 

গোলাপী হুইটী গালে, 
কে না ভোলে? লাঞ্জে লালে 



৬৮ কস্তরী। 

একত্র শোভিছে যেন প্রভাত প্রদোষ ! 

আমারি কি দোষ খালি? 

মিছে দেও গালাগালি, 
ঠাকুরাণি, ঠেকাইয়! বৃথা কর রোষ! 
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

হর! জৈষ্--১২৯৭ সন। 

জয়দেবপুর, ঢাকা । 
চি) 

- শএ৩০৪০৪ 

আমারি যে দোষ । *% 
১ 

আমার যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

সে যে কুরুচির হাঁড়ী, 
বাঙ্গালী কুলের নারী, ' 

নিরাল! এক] ন1! «পলে ফিরে নাহি চায় ! 

চয়নে নয়নে কথা, 

" সে বোঝে না অশ্লীলতা, 

বাঙ্গালীর বোকা বউ-বুঝাঁন কি যায়? 

আমারি যে দৌষ, ভালবেসেছি তাহাক্স ! 
২ 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহার ! 

সে তে পড়ে শীড়ী-ধুি 

ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি, 

+ "আমারি কি দোষ? কবিতাটা পড়ি কেহ কেহ 'আশারি যে দো 
বুবিল্নাছেন, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। 



আমারি যে দোধ। ৬৯ 

দ্লোমেলে! চুল তার বাতাসে উড়ায় ! 
পাঁণ খাগক-াঙ্গা ঠোটে, 

মুখণ্ভ/রে রক্ত ওঠে, * 
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুরুচি পলীয় ! 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

চে 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

শোনে ন1 অপরে যথা, 

কোণে কাণে কয় কথা, 

সে বোঝেন অশ্লীলতা আছে ইশারায় | 
ঘোমটার তলে হাঁসি, 

: চুরি কর। জ্যোত্ন! রাশি, 
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায়, 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

আমর্দর যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

মনে মনে ভালবাসে, 

লুকায়ে নিকটে আমে, 

চুপে চুপে কাদে হাসে, পাছে শোনা যায় ! 
আদরে ধরিয়া গলা, 

থাক্ ছু”টো কথা বলা, 
চুষ্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যু! 
বোঝে না যে হতভাগী এত বড় দা! 



চা, কস্তরী 1 

৫ 

আমারি যে দোধ, ভাঁলবেসেছি তাহায় ! 

দিনে নাছি দেখি ঘবে। 

পেতে 'আমে হু'পহ্থরে, 

সে বেরুলে তারি শোভা উষ্। পরে গায় 
সেকালে বিদায় দিতে, 

একটুকু বুকে বিতে, 

নীলত1 পড়িয্স। সেই চাপে মারা যায় ! 
বোনে না যে হতভাগী এত বড় দায় ! 

শু 

'মাবি যে দোষ, ভালবেসোছ তাহায় 

ঘোমট। লজ্জার লেপ, 

খুলে সে গা পরে “কেপ্ত 

করুণ আখিতে সে যে অরুণ ভুলায় ! 

কচি খুকী-ককাচ! হেম, 
লংকোঁচে কাধে সে প্রেম, 

বডিভরা ভার্লবাসা লেড়ী সে না হাক! 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 

ণ 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহাঁয় ! 

সে আননে--সে কুন্থমে, 
কাম ভ্বাগাঁ-রতি ঘুমে, 

ছিছিছি! তারে কি আর চখেদেথাযায় ? 



আমারি যে দোষ। ৭৯ 

সে পরে না “বুম্রোজ্” 
রাখে না রুচির খোজ, ৰ 

বদনে মদন-ভগ্প পাউডার শোভায়, 

সে করে না কামজয় দিখ্বিজয় হায় ! 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহায় ! 
সে জ্ঞানে না ভ্রাতৃভাব, 
সে জানে না “ফিরি লাভ, 

পরপুরুষের ছায়। দেখে ভয় পায়! 
ঘায় না বাগানপাটা” 
ভেরি আপ্নি-_-ভেরি ডার্টি, 

ইয়ারের ডিয্ারের চীয়ারে ডরায় ! 
কোণে বসে ভালবাসে, শ্ীলতা কোথায় ? 

আমারি ষে দোষ, ভালবেসেছি তাছায় 
জোরে সে জানে না কথা, 

লাজে গলে ননী যথা, 
সাম্মণ €লেক্চার দিতে পারে না সভা ! 

সে জানে না সাম্যনীতি, 

প্রেমে ধর্শে মাখা গীতি ; 
ধস্মে “এক” প্রণয়েতে 'অনস্ত” যথায়, 

দীপ্ত থা গ্যাসালোক্ষে, 
পাঁপ অনুতাপ শোকে, 



৭২ কম্তরী | 

পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চখে চাক, 

গেলনা সে হতভাগী সমাজে তথাক্স ! 

নিরাকার নাভি বুঙ্বে? 

ইতর “ক্ষেতর” পুজে, 

উপবাসে পিপাসাষ সারাদিন যায় ! 

একটু মাখন রুটি, 
চা কি কফি---ন্ডিম হুস্টী, 

অভাগিনী একটু না ব্রেক্ফাষ্ট,'খাষ 

কি মজা সমাজে গেলে বুঝিল না হাঁয় ! 
সে ত অতি দৃবে দূবে, 

ত্বপনেব মত ঘুবে, 

নিজের চবণ-শব্দে নিজেই ডবাষ ! 

অতি আস্তে চুপে চুপে, 
ম্রদি আসে কোন পে, 

চবি,করে শুধু সে যে চুমো! খেতে চাঁয়। 

বোঝেনা যে হতভাগ্ী, এত বভ দাঁষ । 
১৩ 

আমারি যে দোষ, ভালবেসেছি তাহাষ ! 

সে কবেনি বি, এ, পাশ, 

বেখুন-কেতনে বাস, 

করেছে বাসর-্বাস বিদ্ধে ফাঁসে হায় ! 

সে জানে না ক্লিওপেট্রা, 

মেরীক্ক'ণী এট্ সেটা, 
পবিত্র প্রণয় তবে শিথিদে কোথাষ ? 



আমারি যে দোষ নিও 

সে লেখে “তোমাবি, আমি, 

প্রাণময প্রিক্স শ্বামি !, 
'বাঁদ বান নাঁঞ্িখেলে তাব কবিতা! 

দেষ শি সে কোর্টশিপে, 
বেছে নিতে টিপে টিপে 

'1টগ্ত ঘৌবন-__ভবা জঞ্ককেটে জামাঁষ 

সে বলে না সদাসিদে, 

মুখে লাজ পেটে খিদে, 

দবে দুলে চুবি ক'বে দেখিতে সে চাষ । 
আঁধাবে জোনাকী কিবে, 

মনোঁহব জলে নিবে, 

বনকেব*কণা যেন খণেকে হাবাষ, 

বোখেন। যে হতভাগা পপি কৃত তাম। 

১১ 

আমাঁবি যে দোঁষ, ভাঁলবেসেছি তাহায় । 

কিনে দিনু উল স্তা, 

"লা বুনিল মোঁজ? যুতা, 

নত কবে ছল ছুতা কত কব তাষ। 

না পাইল পুবস্কাব, 
ন। কবিল থিষেটাব, 

না গেল সে একদিন অবলা-স্েলাষ 1 

এত উন্নতিব দিনে, 

নাহি দেখি তারে বিষে, 

ফিটেনে চড়িয়। ষে না ইডেনে বেড়ীষ ! 



৭. কম্তরা 1 

ষত লেড়ী যত মিস্, 

ক্ষার না রয়েছে কিস্-- 

সুখভ্রষ্ট-“ফুলে ফুলে পাতায় 'নীতাকস £ 
সেআছে আধার কোণে, 

কারো কথা নাহি শোনে, 

ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায় ? 

কে জানে ফেকত কুড়ি, 
সে করেছে চুমো চুরি, 

দিন নাই বাত নাই-প্রদোষ উবাঁয় ! 

আমাঁনে। কুর্ণচ বেশি, 

তারি সনে মেশামেশি, 

শুনিয়। সুরুচিদের ক্চী বিধে গায় !, 

বোঝেনা বে হতুভাগী এত বড় দাঁয় ! 
নি 

১১) 

আমারি যে দোঁষ, ভালবেসেছি তাহায় £ 
এবে সে বে দেশে আছে, 
কয়ে দিব কার কাছে, 

থাকিলে সমাজ তথা সেথা যেন যায়! 

এম্ এ, বি এ» পাশ হবে,, 
বিশেও আবিদ রবে, 

* + *% মিথুন-মেলা--কোর্টশিপ তাক্স ! 
স্বর্গ-মন্দাকিনী পাশে, 

চৌক্ীর শ্তাম খাসে, 

আনন্দে নন্দনে যেন বেড়ি বেড়ায় ! 

ষ 



বেশি পুণ্য কার £ ৭৫ 

মেনকার নাচঘরে, * 

থিয়েটার যেন করে, 

যৌবন-জুবিলি তয় দেবের সভায় ! 
আর যেন দেবপুরী, 
করে ন! সে চুমো চুরি, 

, কুরুচি ভাসিয়া যেন আদ না! পদ্মায়! 

যেন অশ্লীলতঞ& দোষে, 

আর নিন্দা! নাহি ঘোষে, 

ঠাঁকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায় ! 

কয়ে দিব ছদবদেশে যদ্ধি কেহ যায় ! 
ওৎশে শবণ--১২৯৭ সন। 

জয়দেবপুর, ঢাকা । 

বেশি পুণ্য কার ? 

চরণে নৃপুর, মল, পাঁদপন্ল-স্থবিমল, 
নিতর্থ-বিলম্বী হৈম চাকু চন্ত্রহাঁর, 

কটিতে কিঞ্কিণী সাজে, রুণু কুণু কুণু বাজে, 
'কে জানে ও হাসি কিন্বা রোদন তাহার ! 

শ্রবণে কুণ্ডর, দুল, নাঁসায় লোলক, ফুল, 

সীমন্তের সিশ্ী যেন গাথ। তারকার, 
হাতে চুরি, বাজু, বানা, হৃদয়ে মুকুতা মালা, 

কমলে শোঁভিছে যেন নিশি নীহাঁর ! 
বেড়িয়! জলদ চুল, শোতে প্রন্গাপতি কুল, 



৭৬ কস্তরী । 

যুবতীর অষ্ট অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার, 

নীলাম্বতে প্রশ্ন করে “বেশি পুণ্য কার 2” 

৫ই আফ16-১২৯* সন ॥ 

কলিকাত1। 

নববর্-৮১২৯১। 

এস বর্ষ! আশাপুণ হৃদয়ে তোমায় 

গ্রীতিপুর্ণ প্রাণে করি শুভ আবাহন, 
কাতরে কাকুতি করি, করুণা কপায় 

প্রীণের একটী আশা করিও পুরণ ! 
২ রঃ 

চাঁহিন! বিলাসভোগ নিকটে তোমার, 

নাহি চাহি স্ুথশাস্তি কিংবা! রাজ্যধন, 

হুতিক্ষে ভারতবাসী কুরি হাহাকার, 
কষ“নহি শত শর্ত ত্যজিলে জীবন !, 

৬, 

ক্ষুধন্নহি সুর্য্যবংশ গেছে অস্তাচলে, 

চক্্রবংশ হইয়াছে রাহ কবলিত, , 
সরযু যমুনা দৌঁহে স্থপবিত্র জলে, 

ভালই করেছে পাপ করি প্রক্ষালিত ? 

৪ 

কে. চাহে সেঞ্াত পাঁপ ফিরে পুনর্বার, 

কে আছে ভারতে আজি নির্বোধ এমন ? 



মববর্ষ.। 

য়ে অসাঁম্য সে অশাস্তি--শেষ যাহ আঁর- 

গেলে বাঁচি ভারতের যত রাঁজগণ ! 
১ 

সমগ্র ভারতে সাম্য করুক বিরাজ, 

লা! থাকুক পরম্পরে উচ্চনীচ ভেদ, 

নয়ন সফল হয় দেখি ঘি আজ, 

, না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ ! 
৬ 

বিন্ধ্যাচল হিমাচল হৌক সমভূমি, 
মিশুক ধূলির সনে কিরীট কাঞ্চন ১ 

সে বৈষষ্য দূর করি পাঁর যদি তুমি, 

দেখাই'ও সাম্যভাব পবিত্র কেমন ! 
৭ 

এক স্বার্থে পরস্পর না হ'লে জড়িত, 
এক দুঃখে না করিলে ব্যথা অস্কুভব," 
এক কার্যে না হইলে,চিত্ত উৎসাহিত, 

অমর-অৃষ্টে ঘটে অনম্ত ট্রৌরর ! 
৮ 

মূর্থ সেই ঘেই করে বুথ! পর্িভাপ, 
ভবতীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পতনে, 
অত্যাচার অবিচার--প্রজার বিলাপ 

শোনেনি বধির--অন্ধ দেখেনি নয়নে ! 
৪) 

কিন্তু দূরদর্শী দুরে দেখে ভবিষ্যুৎ 
এ গতনে কি উত্থান বিরংট বিশাল, 

ন্ 



৮ কম্তরী । 

অনিবার্ধ্য অভিলার পবিত্র মহৎ 

কি যেসেজাতীয় শক্তি সঞ্ারিছে কাল ? 
৯৩ 

ক্ষুদ্ধ নহি-__ 
ন। পেয়েছি যদ্যপিও স্বতন্ত্র-শাসন, 

হইয়।ছে শ্বেতকুষ্চে সহস্র প্রভেছ, 

সহিছে ভারতবাসী শতউতৎপীড়ন 

তথাপি মুহুর্ত মাত্র নাহি করি'খেদ ! 

এইংকষ্ট, এই লজ্জা, এই উৎপীড়ন, 

করিছে ভারতবর্ষে সাম্য আনয়ন !. 

১৯ 

দেও বর্ষ ভক্তি শিক্ষ। জন্মভূমি প্রতি? 
ভ্রাভূভাবে গকলেরে কর সম্মিলিত, 

দ্বেষ হিংস। পরস্পব ঈষ। পাঁপমতি, 
মনের মালিন্ত যত কব প্রক্ষালিত ! 

| ১২৭ 

এই ভিক্ষা, এই আশ, এই আকিঞ্চন-_- 
এই সাম্য চাহি বর্ষ নিকটে তোমার, 
নরকে প্াজ শব্দ করি প্রক্ষালন, 

পতিত ভারতব্য কর হে উদ্ধার ! 

২৯শে চেত্র ১২৯০ সন । 

মক্ষমনসিংহ ! 



আকাশের খ্ুকী | 

আকাশের খুকী, 
এ মেঘের কোলথেকে, ও মেঘের কোলে যায়, 

লাফাইয়! ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী, 
কোলে কোলে করে খেলা, শাওণে সায়াহ্ৃু-বেলা, 

এই দেখি এই নাই এই ব্ীরে উকি! 

হাঁসিয়। ভৈরব রবে, বাখীনে জলদ সবে, 
করতালি শুনে উঠে ধরণী চমকি, 
আমি ও চপলা মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে, 

জলদের “বাহুবাক্” আমি বড় সুখী ! 
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে, 

আমারো! অমনি ছিল মেয়ে সোঁণামুখী, 

আমি বড় ভালবামি আঁকাশেক খুকী ! 

; আশ্বিন, ১৩০০ সন । 
কলিকাতা । 

মণিকুস্তল! । 
মৃত্যু-রাত্রি প্রায় ৩। ঘটিকা, ১৪ই কার্তিক, ১৩০০ স্নুন। 

২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিসন্ত্রীট, কলিকাত1। 

নি 

সারদা ! নেও কোলে, 
এই যে যেতেছে মেয়ে, তোমীর নিকটে ধেয়ে, 

এখানে কিছুতে ও যে রহিলন! আর, 

পৃথিবীর ধুলা খেলা, দিয়েছিনু সার! বেলা, 



৮৪ কন্তরী। 

ভূলিলনা ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র বালিকার ! 
আদর যতন ধত, করিয়াছি অবিরত, 

ও যেন তেবেছে উহা কত বোনা ভার, 

রাঁখিয়াছি কোলে কাখে, কারে! কোলে নাহি থাকে 

কেবল আকুল কোলে যাইতে তোমার, 
এখানে কিছুতে ও যে রহিল না আর! 

€ ২, 

এখানে কিছুতে ও যে রহিলন্ব আর ! 

জন্মে মরে পিপাসায়, তথাপি কিছু না খায়, 

পৃথিবীর কিছু ভ।ল লাগেন! উহার ! 

কেবল “আট” শুধু, খাইবে তোমার 'ছুছু' 
সারদা ! এত কি মেয়ে চাতকী তোমার? 

কত আছে ছেলে পিলে, ভোলে তার! যা তা দিলে, 

একটা পেয়ারা পেলে আনন্দ অপার, 

ন্ুরসাঁল নানা ফল, পবিত্র গঞ্চার জল, 

কিঞুতে ভোলেনি মন মণিকুস্তলার ! 

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর ! * 
৮৬. 

এমন দারুণ মেয়ে কোথা! আছে কার? 

সরল চাঁদের হাঁসি, তরল জোঁসন! রাশি, 

দেখিলে ভোলেনা আহ! প্রাণমন যাঁর ? 

স্থনীল সায়াহুকালে, আকাশের নীল চালে, 
| ফুটিলে বিঙ্গার ফুল নব তারকার, 

কোথায় এমন মেয়ে, আনন্দে দেখেনা চেয়ে, 

2 



মণিকুস্তল। ৮১ 

দেখিয়ে ভোঁলেনা আহা। প্রাণমন যার ? 

এমন দারুণ মেয়ে কোথা আছে কার ? 

৪ 

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর, 
উষার সিঁদুর ভিবা, প্রভাতে খুলিতে কিবা, 

ছড়িয়ে পড়িয়ে গেলে সিঁদুর তাহার, 

দিকৃবালা হেসে উঠ, হেসে কুবলয় ফুটে, 

বদনে ফুটে নু হাঁসি কোন্ বালিকার ? 

দিয়েছি মাথার কিরা, তথাপি চাহেনি |ফিরা 

এমন দারুণ মেয়ে সারদা তোমার ! 

এ দেশে কিছুতে ও যে রহিলন। আর ! 

৫ 

কে জীনে কেমন মেয়ে সারদা! তোমার, 

বসন্তের ফুলবন, দেখিয়। গ্ডোলেনি মন, 

এমন মোহন কূপ কোথা আছে আহম্মদ ? 

অধরে আতর হাসি; অন্তরে অমিয় রাশি, 

লাখণ্যে ভূবন ভাসে ফুল্স-বালিকার, 

বনের পতঙ্গ পোকা, নিরেট নির্বধবোধ বোকা, 

তারাও বাসিক়া। ভাল চুমো! খায় তারক 

তারাও দেখিয়া হায়, শতমুখে গুণ গায়, 

ক্বর্ণ-সোহাঁগে সন্ধ্যা তোষে অনিবার, 

কেবল ভোলেনা মেয়ে সারদা তোমার ! 
এ 

এমন দারুণ মেয়ে দেখি নাই আর, 

শীতল মলয়ানিলে, গায়ে হাত বুলাইলে, 



৮. 

লু 

কম্তরী। 

পুলকে শিহরে নাহ্ছি তচ্গমন কার ? 

শ্যামা পাপিয়ার ডাঁকে, কার না থমকি থাকে, 

ধমনীর আধ! পথে রধিরের ধার”? 

কার না আখির হায়,নিমেষ ভূলিয়। যায়, 

জলস্ত জোনাকী দেখে অনস্ত বাহার ? 

এর চেয়ে কি খেলানা €কাথা পাব আর ? 
পা 

এর চেয়ে কি খেলান! কোথা আছে আর? 

নিদাঁ্ঘর খর রবি, বরষাঁর জল ছবি-__ 

নীল শীরদের বুকে তড়িতের হার !. 

শরদে গরদ পরা, মনোহর বসুন্ধরা 

কাশ কুস্থমের বনে-কাণে কর্ণিকার ! 

হেমন্ত রাজার মেয়ে, সুন্দরী সন্ধ্যার চেয়ে, 
কোন্ পুতুলের গার এত অলঙ্কার ? 

শীতের হরিণ যুখ, প্রক্কৃতির প্রিয় স্ৃত, 

প্রভাতে শ্তামল ঘাসে মুকুতা তুষার, 
এর চেপে কি খেলান। কোথ। আছে আধ? 

৮ 

কে জানে কেমন মেয়ে সারদা তোমার, 

কিছুতে ভোলেনা মন, বৃথা যত্ব আকিঞ্চন, 

একমাত্র তুমি আহা সব যেন তার ! 

একটু বোঝেন! হাঁবা, কত ভালবাসে বাঝ/, 
কত ভালবাসে স্বামা মমী অনিবার, 

কত ভালবাসে “টুকী', ছোট বোন সোপী সুখী, 



মণিকুস্তলা । ৮৩ 

কত ভালবাসে দাদা ন্নেকছের আধার, 

কত ভালবাসে দরদী, যার ও নয়ননিধি, 

যার ও প্রাপ্শের প্রাণ জীবন যাহা ! 
কি বিস্ময়! ভয়ঙ্কর ! সকলেরে ভাবে পর, 

একেবারে লেশ নাই স্সেহযমতার, 

মা-আছুরে হেন মেফ্ছে দেখি নাই আর । 

১) 

নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোম।র* 

হুষ্টির আদিম সাম্য, পবিত্র মুহুর্ত ব্রাহ্ম, 

অপবিত্র হয় নাই জাঁগরণে, কার, 

কু চিত্র কু বাতাসে, পাপের প্রতপ্ত শ্বাঁসে, 

জন্মেনি কলঙ্ক সেই শাস্তি সুষমার ! 
উচ্ছিষ্ট করেনি কেহ, অভোগ্য এ ক্ালদেহ, 

শুভ্র শশধর ঢালে শুভ্র জ্যোতি তার ! 

গগন তারকাপূর্ণ, টাঁলিছে কিরণ চূর্ণ, 
রজনী" খুলেছে তাঁর নীল রত্বাগার ! 

অমলিন অনাপ্রাত, স্বর্গীয় শিশিরে ক্গাতুত, 
বহিছে মলয়ানিল সুরভি-সম্ভার ! 

শান্তিময় খধিভোগ্য, সুধাময় দেবযোগ্য, 

পুপ্যময় মহাকাল মহা তপশ্যার, 
পুর্ববমচল কগচ্ছেদি, ব্রঙ্গরন্ধ, নভ ভেদ, 
ছুটিছে অরুণজ্যোতি মহা! সহজ্সার ! 

অব্যন্স সচ্চিদানন্দ, অনস্ত অমৃত কন্দ, 



৮৪ কস্তরী। 

স্বপ্রকাঁশ জ্যোতিক্্রয় ব্রদ্দলোকদ্বার ! 

তপস্বীর তপোরথে, জ্ানময় মহীপথে, 

যায় ব্রন্মমর়্ী মেয়ে সারদা তোরা ! 
লও সে স্নেছের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরস্থথে, 

এ জীবনে তার তরে ভাবিবনা আব, 

ছিন্নমুওড ছিন্নবাহু, আঙি চিরদগ্ধ রাহ, 
একাকী ভ্রমিতে থাকি গ্রগত সংসার ! 

নেও কোলে নেও মেয়ে সার তোমার ৃ 

১৭ই কাঁর্তিক--১৩** সন। 

কলিক।ত।। 

জননী আমার । 
[ মণিকুন্তলাঁর রচিত। ] 

নণির ৬। ৭ বৎসর বয়সের গম্য় মণির নার মৃত্যু হয়। শিশুশিক্ষা তৃতীয় 

ভাগ এবং বোধোদয়ের কিয়দংশ পর্ধযস্ত মণি পড়িয়াছিল। এই কবিতাটা 

কোন্ সময়ে লিখিয়াছে জনি না, মণির মৃত্যুর পরে ইহ দেখিয়াছি । শুনিয়/ছি, 

তাহার মীর নিকটে তাহার রচিত আরো কবিতা আঁছে। মণি জীবিত 
থাকিতে, সে পদ্য দ্কিখিতে পারে, জানিতাম না । যাহ! হউক, এই কবিতাটা 
তাহার পদ্য লিখিবাঁর স্থতিচিহরূপে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া রাখিল।ম। 

কোথা! রহিলে গে! জননী আমার 
আমার দুঃখেতে ছঃখী কে হবে গো আর 
স্েহমাথা বোলে, কে করিবে কোলে । 

এমন এ পৃথিক্লীতে কে আছে আমার । 
কোথা রছিলে গো জননী আঁমার। 



জননী আমার । ৮৫ 

২ 

কোথা রহিলে গো জননী আমার 

বিশাল ব্রন্মীণ্ডে মাগো কে আর্চে আমার ? 
আমি যদি মরি প্রাণে 

কে কাদিবে আমার জন্ত 

স্নেহময়ী জননী ভিক্ দেখি অন্ধকার । 
কোথা রহিলে গোষ্জননী আমার ॥ 

৩ 

কোথা রহিলে গো জননী আমাঁর। 

বড়ই পাষাণ মাগে। হৃদয় তোমার । 
আঁকে একাকি ফেলে । 
ম! তুমি কোথায় গেলে 

একটু হলনা দয়া হৃদয়ে তোমার । 
কোথায় রহিলে গো৷ জননী আমার । 

০] 

কোথা রহিলে গো*জননী আমার । 

ভুম্িভিন্ন এ সংসারে কে আছে আমার । 

যে দিগে ফিরাই আখি 
কেবলি নিষ্ঠুর দেখি। 

আমর দুঃখেতে দয় হয়না গো কার । 

কোথা রহিলে গো জননী আমার । 
৫ 

কোথা রহিলে গো৷ জননী আমার । 
আমার ছুর্দশা মাগে। দেখে! একবার । 



কস্তরী ৷ 

দেখ একরুবার চেয়ে, 

দেখ গে পাষাণি মেয়ে, 

জলিস্ব। গড়িস্গা জদয় হতেছেস্মঙ্গার । 
কোথা রহিলে গো জননী আমাক । 

শু 

কোথা রহিলে গে। জননী আমার । 
এ ছুঃখিনী বলে মনে হু নাকি আর ?£ 

কেমনে রহিলে গিয়ে 
পাবাণের মত হয়ে 

তোমার ন্েহের মণি ভাসিছে অকুল পাথাব 

কোথ! রহিলে গো জননী আমার? 
৭ 

কোথা রহিলে গো জননী আমার ।' 

গেলে কি জন্মের মত আসিবে না আর। 

গেলে ফেলে হুহখিনীকে 

পু আর ন। আসিবে ফিরে 

আর ত সহে না মা! গো! এ ছঃখ ভার । 
কোথা রহিলে গো জননী আমার ।" 

র্ 

৮ 

কোখী। রহিলে গো জননী আমার । 
মাগো যদি না আসিধে আর। 

এস তবে এস হেথা 

কহি গো হুঃখের কথ! 

জনমের মত মাতগ। ডাকি একবার । 
কোথ। রহির্জে গে! জননী আমার । 

রখ 
॥ 



অতুল। *%* 
১ 

"যাব না ম! যাব না”-- 

দশ বছরের আহা! বালক অতুল, 
মায়ের বুকের ধন মমআঁর ফুল, 

কত পুণ্য কত ধর্ম তপত্তার ফল, 

বিধাতা দিয়েছে" বর ভরিয়ে অঞ্চল ! 

চিরদুঃখ বৈধব্যের ্বর্গীয় সামনা, 

সশরীরে দৈববাণী ক্ষুত্র এক কণা ! 
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গলে যায় 

পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায় ! 
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে, সংশয়, 
আপনারে অবিশ্বাস আপনারে তয় 

এ হেন প্রাণের ধন__এ হেন অতুল, 

সলিলে ভাসায়ে আখি*নীল সুদি ফুল, 

'যাবনা'*্বলিয়ে মার ধরিল আঁচল, 

সাজিয়! মামার! ভাকে “চল ঢাক চল, 

ছুটি ফুরাইয়! গেছে, আজ বাওয়| চাই, 
পরীক্ষায় 'ফেল্ হ'বি করিলে কামাই 1” 
গুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়, 
গ্রলিয়া নয়ন পথে বের হ'তে চায় ! 

* বিক্রমপুর-ত্রান্ষণত্াম নিবাসী ৬ মহেত্্রচ্রী ঘোষের একমাত্র পুত্র। 
বৃতা-্"২৫লশে আখিন, ১০** সন। 



র্তরী। 

চিএ 

ভাদর--তের শ সন--চারি দিকে জল, 
বিশাল বরুপ-রাজ্য হাঁসিছে ফ্টেবল 
বিরাট তরঙ্গ ভঙ্গে, শুভ্র ফেণমক্ 

ফুৎকাঁরে উড়িছে খু থু--ভীষণ--বিস্ময় ? 

নদীনদে শত জিহবা ধরিয়ে প্রসার, 

'গ্রাসিয়াছে সার! দেশচিহ্ন নাহি আর ! 
অনস্ত অতলম্পর্শ অগাধ গহ্বর, 
ব্যারদিত কেবল এক মহ দামোদর ! 

তৃতীয় প্রহর গত শরতের বেল্ট, 

কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা ! 

রবির পরিধি লাল মাংসপিও প্রায়) 

এ উহার সুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায় ! 

কি বিশাল লক্ষ ঝম্ফ বিশাল গর্জন, 

ব্রিকট ভ্রুকুটি ভঙ্গে করে আক্রমণ ! 

পড়ি তার প্রতিচ্্ায়া সলিল ধবলে, 
জ্বাগিযাছে জলসিংহ পাঁতাঁলের তলে ! 

, এক খানি ছোটি নাও বেয়ে যায় ধীরে, 
' আক্চুল। জননী দেখে ফীড়াইক়া তীরে £. 

: ক্সেহময় সে চাহনি--সে বন্ধন হায়, 
দাড়ের আঘাত যেন ছিড়ে ছিড়ে যায় ! 
ছুরাশা তথালি তারে গাঁট দিয়া দিয়া, 
ঘত বার-ছিড়ে যায় যোড়া! ঘেয় গ্িয়! !. 



অতুল। ৮৯ 
অঞ্জতাঁর পুরুভূজ সেকি কু মরে ? 

“এক ভূজ কাট বদি শত ভূজে ধরে ! 

ছৈয়ের ভিশভর থেকে বালক আঁডুল, 
কুল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কৃল। 

জলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ, 

তরানে হয়েছে অন্ধ দক ভবিষ্যৎ ! 
' উপরে আকাশ অন্ধ,*নীচে অন্ধ জল, 
বুকের ভিতরে অন্ধ তম কেবল ! 

এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত, 
যোজন যোজন দূরে ছ'জনে তফাৎ? 

মায়ে পোয়ে হাঁক সেই শেষের বিদায়, 
গোধুলীর কোল থেকে রবি অস্ত যায় ! 

চলে গেল রেলগাড়ী রেখে «গেল ধুম, 
মলিন করিয়! মার জাগরণ ঘুম ! 

৪ 

শরতের শুরু! য্ঠী--যামিনী সুন্বর 

লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর, 
ছাড়িয়া! হৃতিকাপার--তমে! সুগভীর, 

গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির ! 
এসেছে পাঁড়ার মেয়ে তারা সমুদয়, 

দেখিতে তিধুর মুখ সুখার নিলয় ! 
আনন্দ সলিলে ভালে কুমুদ ব্রিষপঃ . 

পুজকে পাগল যেন চকো বের দল, 



কম্তরা 

উপবনে হাসে যত,কুস্থম বাঁণিক", 
অুগদ্ধ। রজনীগন্ধা ন্বর্ণশেফালিক! ! 
ব্যাপিয়া ধিশাঁল বঙ্গ কেবল উর্মাস, 
জননী ন্েহের আজ বিন্ব-অধিবাস ! 

বাজে শংখ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল, 
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল ; 
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই, 
আনন্দ সাগরে যেন ভাসিছে সবাই ! 
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়, 

সুখের সজীব্-বিশ্ব শিশু শোভা পাঁয় এ 
থেলিতেছে নব বেশে বাঁলক বালিকা, 
স্বক্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা 

ব্যাপিয়া! বিশাল ব্র্ট কেবল মিলন, 
জননী স্ত্রেহের আজ মহা উদ্বোধন ! 

৪ & 

একথানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে 

গঙ্গ। মৃত্তিকার ফোট! সাগর ললাটে ! 
এক থানি বাড়ী তায় আধার কেবল; 

কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয় স্কুল! 

জগত উজ্জল যার রজত কিরণে, 

লে নহে সমর্থ তার তমে। নিবারণে ? 

জড়ের জীবন জ$গে অস্ৃতে যাহার, 
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার 



অতুল । ৯ 

 কৌমল শীতল আলো! তারধর হীরক, 

"আযুত অঙ্গার খণ্ড জলে ধবক্ ধবকৃ ! 

জগত-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ, ৯ 

সেও যেন বহে বুকে বান্পীয় মরণ ! 

ডাঁকিছে নিশার কাঁক সেও”অমজল, 

উপরে আকাশ কাঁপে গ্লীচে কাপে জল! 

“পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেঁয় রূঢ় তালি, 

একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খাপি ! 
ছুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিড়ে চুল, 
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল ! অতুল !” 

৫ 

অস্ত গেছে দশমীর দীন্ত হঁশধর, 

আচ্ছাঁদিয়। অন্ধকারে আকাশ গহ্বর 
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে, 

তারকার স্বপ্নগুলি হাঁবু ডুবু করে ! 
তৃতী্ম প্রহর গত-_নিখিল ভূবন, 

একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন । 
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল, 

পল্পবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল ! 
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত, 
সন্মুগ্ধে সমুদ্র পাতা মহুশিষ্যাবৎ ! 

নিরাশাঁর নিম্পেবিত মহা মরুভূমে, 
কৃত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে ! 



৯২ কম্তরা। 

ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রজল 

সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল ! 
দিক্বদ্ধ হাঁমমাঠ অনিবদ্ধ নীঞ্ি 
'্ঘলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায়, পৃথিবী ! 
অনস্ত শাস্তির সুধা ভুগিছে সবাই, 
একটী মায়ের চথে শুধু ঘুম নাই ! 
চিরদাহ জাগরণ তার বুক দিয়া, 

ঘুম যায় চিভাচুল্লী নিবিয়া নিবিষ্ক! ! 
ঈাড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী, 

ভাৰিতেছে শৃন্ত পানে চেক্কে একাকিনী, 

আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব, 
বিজয়ার বিসর্জন উৎসব নীরব ! 

কোলে নিয়া জননীর! আপন সম্তান, 

কপোলে দিয়েছে চুষ্ব শিরে দুর্বাধান! 

সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন, 
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ? 

অরুণের অগ্র জ্যোতি মৃছ পরকাশ, 

প্লীবিয্ রজত দ্বর্ণে পূরব আকাশ! : 
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিমা, 
ছুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া ! 
টীৎকারে অতুল মৌর আসিতেছে অই, 
খুজিতে উড়িল কাক “ক-_ই, ক_ই, ক--হ ? 
মূরছিয়। ধরাতাল পড়িল! জননী, 
তুলিতে সহজ কর মেলে ফিমণি ! 



বঙ্িমচন্দ্র|। ৯৩ 

ঢোফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল, 
রজনী সজনী তাঁর শোকে প্রাণ দিল! 
দেখিল পাঁড়টুর শেষে লোকজন জ্ুনি, 
জননী স্নেহের সেই বিজয়া দশমী ! 

৭ই কার্তিক-_১৩,* সন । 
কলিকাতা । 

শািেক:৬৭০ 

* বহিমেচন্দ্র | 
শু 

সায়াহ__ছাব্বিশে চৈত্র_তের শত সন, 

এক পায়-_ছুই পায়, বসস্ত চলিয়া যাক, 
শ্যাম মুমতাঁয় মেখে বন উপবন ! 

তার সে বিদায় ভোজ, মধুথায় রোজ রোজ, 

ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ ! 

তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে, 

কোকিল করিছে পগঠ সে অভিনন্দন !* 

উড়া্য় কমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা 
আনন্দ জানায় ঘেন নীরবে কানন ! 

বসস্ত বিদায় আজ, দভাঁপতি দ্বিজরাজি, 
স্ধাকরে কবে তার শেষ সম্ভাষণ, 

রর সায়াহ_ছাব্বিশে চৈত্র-তের শত মন! 

২ 

সায়াহ-_ছাব্বিশে চৈত্র-থয় হায় হায়, 
বঙধিম বনস্তকবি আগে তার যাক্গ 1. 



৯১৪ কস্তরী। 

লইয়ে নবীন হেম, অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম, 
চন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধ দীনবন্ধু রায়, 
ধরে সবে ভাতে হাতে, লইয়ে জ্াসিলে সাথে, 
পারিজাত বন থেকে শ্তাম। পাপিয়ায় ! 
ছিন্নআশ। ছিন্নবাসা, সাজাইলে বঙ্গভাষা, 
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায় ! 
এখনো পরেনি তার, সময়ের অধিকার, 
সায়াহু-_ছাব্বিশে চৈত্র, হা হায় হায় ! 
বঙ্চিমু বসস্ত-কবি আগে তার যায় ! 

০ 

খাঙ্গালার মহাকবি ভার'তভূষণ, 
সাজাইলে কত সাজে কাব্য উপবন ! 
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি, 

“কাণ! কড়ি দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন! 
সতুরে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি, 
আপন সমরে ধরে ফুলশবাসন ! 

সৃর্যযমুখী” হুর্য্যমুখী, স্বামীর খেই সুখী, 
নেহে প্রেমে মমতায় কোথাক্ন এমন ? 
কোমল" কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা, 
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন ! 
বিষ নহে সুধাবৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ 
তারকা হীরার ফুলে তীখণ কিরণ, 

জগতের একধারে, সুদুর পাঁগর পারে, 
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বৃটন, 



বঙ্কিমচন্দ্র । ৯৫ 

বঙ্ত ফুলে সাজাইলে ভাষাঞ্ছুলবন ! 
* পূজনীয় প্রিক্সকবি, ফুটাইলে যে মাধবী, 
বিমল “বিমলাং রূপে গড়মন্দারণ ? 
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাদে চাঁপাফুল, 
আকুল আয়েষা চির আনত আনন ! 

রজনী রজনীগন্ধা, আন্তলা করে দিব! সন্ধ্যা, 

প্রেম-পুণিমায় তার ঈবেলফুলবন ! 
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন ! 

বঙ্গের বঈস্তকবি ভারতভূষণ, 
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা ফুলবন ! 
রোহিরীর সমতুল, বিধবা বকুল ফুল, 
কোন্ দেশে ফোটে হেন মখুমাথা মন ? 

কি শোভা পুকুর পারে, গোবিন্দ তুগিলা তারে, 

ইন্দিরা লভিলা যেন,নিজে নারায়ণ ! 
অভিমানে উচ্ছংসিতা, অপুর্ব অপরাজিতা, 
কি সুন্দর “ভ্রমরের” মধুর মরণ, 
না উঠিতে রাঙ্গা! রবি, নির্মল সরল ছবি, 
ফুলদল্সে' শিশিরের ধীরে পলায়ন ! 

কত সাজে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন ! 
৫ 

তুমিই আনত! দিবে সুষমা শ্যামল, 
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্যটুক্ু, 



৭৬ কস্তরী। 

মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল ! 
ছুই জনে চুবাচুবি, ছুই জনে ডুবাডুবি, 
প্রতাপ শৈধাঁলে যুদ্ধ_কীপে দেঁবদল ! 
এমন আদর্শ বীর, কোথা আছে পৃথিবীর, 

পিণাকীর চেয়ে এ যে প্রতাপ প্রবল ! 

তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল ! 
৬৭ 

তুমিই সাজালে ভাব শ্রাম জুষমায়, 
বালিকা! প্রফুল্ল আনি, গড়াইলে দেবীরাণী, 
বিহ্যতে মাখিয়! ফুল দেব-প্রতিভায় ! 

কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে আনন? মঠে, 

ভারত ভবিষ্য স্বর্গ চুমেক ছায়ায় ! 
শিখালে সম্তানধর্্ম, জননীর প্রিয়কন্ম, 

মহাবীর সত্যানন্দ মহাঁপ্রাণতায় ! 

তুমি দাজাইলে ভাষ৷ অনস্ত শোভায় ! 
রঃ 

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে, 
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকাস্তের বশ, 

লিখিলে রহস্ত কত বিজ্ঞানে দর্শনে ! 
বুঝাইলে যোগ ভক্তি, কৃষ্ণের অসীম' শক্তি, 

দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে ! 

ঝেড়ে পুছে ধূলাম!টা, হিন্দুর আসল-_খাঁটী, 
বুঝাইলে দয়াধর্্ম দেশবাসীগণে ! 
তোমার শ্বাধীন মত, শরতের পৌদ্ুব, 



বঙ্কিমচন্দ্র |. ৯৭ 

জ্বজিতেছে ভারতের গগনে গগনে ! 

প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি, 
কেন অস্ত যাও আজ অগন্ত্য গমর্মে 
ঢালিয়! আধার ঘন ভাষা-ফুলবনে ? 

৮ 

যাবে তুমি? এ জগতেষ্ক না বল যায়? 

€কহ গেলে হাসে লোক, কেহ গেলে কাদে শোকে, 

পরাণ বিদরে কশরে করিতে বিদায় ! 

বসস্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্, 

. কুলার বাত ীসে আর তৃষের ধূয়ায় ! 

বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পুর্নিমা তিথি, 
চলে যাঁকৃ*অমা-রাছু ক্ষতি নাহি তায়! 

তুমি থাক” মোর! যাই, আমক্ যে ভন্ম ছাই, 
কি হবে এ কোঁটি কোটি ব্েণু-কণিকাম ? 

আমর] পথের ধুলি, কর্দম কঙ্কর গুলি, 

আমরা নীচের নীচ পড়ে থ!কি পায় ! 
বিধির অপূর্ব দান, দেশের গৌরব মান, 
ভূমি কবি-কহিম্থর কিরীট চূড়ায়! 
মোর! যাই, তুমি থাক", সখী কর মায়! এ | 

গভীর বসস্ত নিশি_-গভী'র গগল, 
কলিকঃতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে, 

ধোয়াইয়৷ ভারতের বুকভর ধন"! 
'পাঁতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ,--আধারে দেখিনি কেউ, 



৯৮ 1 কস্তরী। 

মহ] যে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ 
পাইয়। কবির ছাই, আনন্দের সীম! নাই, . 
চলেছে শতিবে দিতে ভগমগ মন ? 

কত যুগ-যুগাস্তর, হ্বতরত রত্বাকর, 

দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মস্থন, 
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই, 

“ ল্বণীক্ত জলে হবে সুধা অতুলন ! 

ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিঞাত হবে পক্ষে, 

শুকুতি পরশে হবে মুকুতা স্যজন ! 

শৈবাল প্রবাল হবে, স্থুধাকর ফেন সবে, 

হইবে কলপতরু তৃণ তরুগণ ! 

পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পম্মরাঁগ, 

অঙ্গারে হইবে,হীরা কৌস্তভ রতন, 

সত্যই কবি কি মরে ? বোঝেন! অবোধ নরে, 
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন, 
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ ! 

২৭শে চৈত্র--১৩০৭ সন্দ। 

কলিকাত।। 

টে 

কান্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ? 
(তুমি লে উমার ছেলে, ময়ুরে চড়িয়া এলে, 
পারীস্ঞে বেড়াক্স যেই'পাছাড়ে পার্বতী ? 



কার্তিকপুজা। ৯৯ 

₹তামারি মা গিন্সিকন্তা, জগত রমণী ধন্য !, 

দশতুজে দশ অন্ত্র ধরে ভগবতী ? 
চরণে অস্গুর দল, যে রমণী মহা বশে, 

সে মহিষ-মপ্দিনীর তুমি কি সম্ভতি ? 

কার্তিক ! ভুষি কি সেই দেবডসনাপতি ? 
চা, 

* কার্তিক, তুমি কি জ্েই দেবমেনাপতি ? 
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী 

ত্রিপুরান্রি ত্রিশূলী সে শিবের সম্ততি $ 

যোগীজ্্র তোমারি পিতা, ঘোগাষ্ন করে চিতা, 
গলে পরে হান্ডুমাল। ভূষণ বিভূতি ? 
লর্পের বন্ধ হাতে, কুদ্রাক্ষ শৌভিত সাথে: 
সদ্যছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধুতি? 

প্রচণ্ড নয়নানলে, কীট সম কাম জলে, 

ললাটে জলিছ্ছে সদ। শশ্িদ্িনপতি ? 

মন্তকে বিশাল জট।, গঙ্গার তরক্ষ ঘট!, 
'আতঙ্কেপ্মাতঙ্গ ভাসে-_-মহ| বেখব্তী ! 

অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়, 
তোমারি কি মৃত্যুঞ্ন্প পিত। পগুপতি ? 
কার্তিক ! তুমি কি সেই শিবের সস্ততি ? 

৮ 

কার্ডিক ! ভুমি কি সেই দেবসেনাপতি £ 
সুমি কি সে মহাশূর, বধিক় তারুকাক্থ্র, 

“উদ্ভারিল! দেবতার সে অমবাবৃতী £..... 



৯০০ কম্তুরী। 

তুমিই কি ভুঙ্গবল, পুনবাঁষ দেবদলে, 
দ[নব প।খত্ব হ'তে কবিলে মুকতি ? 

তোঁমাবি 'কি স্বপুবে, সয় বৈজযন্তী উড্ে 

স্থবর্ণ স্থমেকচুডে ওকে স্থববখি ? 
ভুমি কি সে ফড়ানন স্ববসেন।পতি ? 

১] 

তৃমি কি কুমাব সেই দেবসেনাপতি ? 

তোমাবে পুজিগে মোল, তব সম বীব ছেলে, 
সেঁনাশে তোঁম।বি মহ দেশেন ত্রর্গাতি ? 

সে ফেলে সঙ্জোবে ছিডি, জননীব দাসীগিবি, 

তাহ।বে। কি পদভবে কাঁপে বস্মতী ? 

ভাবো কি হিমাত্রি লঙ্কা, বাজে সে দবিজষ ডঙ্কা 

তাহাবো চবণে (বদ্ধ কবে কি প্রণতি ৯ 

হায় মে ছেলেব লাগি, সাবা বাত্জাগি জাগি, 

কবে কি তোমাব পুজা যত কুলবতী ? 

তুমি কি কান্তিক, সেই দেবসেনাপতি ? 
৫ 

কৃঙ্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপন্ি ? 
কোথা তবে বন্ধ চর্ম, এই কি বীবেব কর্মী? 

এ দেখি বিষম কৃপা কেবেপেব” প্রতি? 

কোথা বা ঘে.মালকচ্ছ, সে বুঝি গযাংগচ্ছ» 

আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছে বসতি & 
বিজয় কিরীট খুলে, এলবার্ট, এলে তুলে, 
গায়ে মেন্ফিজ্ড, জুতা--ফুলবাবু অতি | 



কাডিক পুজা । ৯০৯ 
কোথা সে পিঠের তূণ, কের্্খা লে ধন্গকণুণ, 
'্কান্ম্ুক বহিতে হাতে, নাহি কি শকতি ? 
কার্ডিক! তুম্সি'কি সেই সুরসেনার্গাতি ? 

৬১ 

কাণ্তিক! ভূমি কি যেই দেবু-যোদ্ধাপতি $ 
ছাড়িয়া বীরের সাজ, জাসিতে হুল না লাজ, 
তোমারে! এখানে এ?দ ফিরে গেল মতি ?' 
বাঙ্গালার জলবাস্ক বিনাশে আরোগ্য আমু; 
€েবভারো এমনি কি ঘটায় হুর্ণতি ? 
সত্য এ ম্টার দোষে, হৃদয়ের বল শোঁষে, 

শোণিতে থাকেনা তেজ মোঁটে এক রতি ? 
এ মৃছু লয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায, : 

অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি ? 
সত্যই পিকের ভাঁকে, হাতে না ধন্থক থাকে, 

ক্কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বস্ধতি ? 

মর্্মর-অস্থির করে মোমে পররিণতি £ 
গ্ 

কান্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ? 
এ বেশে তোমারে পুজি, কি ফল আমি ন! বুঝি, 

জন্মে শুধু কতগুলি জড় পাপমতি ! 
পরিচ্ছদ ফুলকেৌণচা, ব্যবসা খ্েনের খোঁচা, 

পদা্থাতে পীলা-ফাটা--এই শেষ-গতি 
যাহা ক্ছি উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশা্নীবানব- কিক, 
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি 



১৪২. কম্তরী ৷ 

সকলি কবন্ধাকায়, সুখ আর পেট সাব, 
বাধুতরা বেলুনের কথারি উন্নতি ! 
কেবলি রুচির পুচ্ছ, আঁপাইতে কবে উচ্চ, 
কাবোর কনক লঙ্কা--ম্হ ক্কুপবতী ! 

কেবলি সমাড় শোধে, কুরুচির গোড়া খোঁদে, 

নাশিতে অশোক বনে বসস্ত-ব্রততী ! 
এ হেন “বেবুন” বংশ, একদিনে হলে ধ্বংস, 
জগতেব লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি ! 

ছুভিক্ষ আকাল যায়, 'হাহাকাব, হাঁয়, হাষ; 
কুটীবে কষফ কষে আনন্দে বসতি 
আল্সে শূয়ব প(লে, কাজ নাই কোন কালে, 
বৃথা আরো অপবিঞ্জ কবে ব্ঙ্গুমতী ! 

একটী সিংহের ছাঁন1, অবণ্যে বসান্ন থানা, 

বচে শৈল-সিংহাসন-_সাঁজে পশুপতি । 

বারৃতব! বাঙ্গলাব কি হবে হে গতি? 

১৬ই কার্ঠিক-+১৩০১ সম । 
কলিকাত।। 

আমার বাড়ী । 
ঠ 

কো! ধা়্ী-কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ? 

হাক সে হঃখের কথা, মিন নরষ-ব্যখা, 

আোপপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই ! 



আমার বাড়ী । ১০৩ 

, স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক ধৈন ভাঙ্গে চোরে, 
“হায় সে দাকণ জালা আজো! কমে নাই ! 
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফোঁলি ছি'ড়া, 
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই ! 
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেপ়নে বলিব তাহা, 
মনে না হইতে আগে পুড়ে হই ছাই! 

'ৰলনা বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে, ' 

আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই! 
কোথা বাড়ী-_কোথা ঘব, কি শুধাও ভাই? 

হ 

কোথায় বসতি মোব, কি শুধ ও ভাই? 
যে দেশে আছিল বাঁড়ী, চিহ্ন মান নাহি তাঁবি, 

সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হধে গেছে ছাই ! 
বাবণের চিতা সম, জলে জন্মভূমি মম, 

ধুইয়! শ্মশান সেই বহিছে চিলাই ! 
সে দেশ থাকিত দি, তথ্বে কিহে নিরবধি, 
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই ?' 
কোথায় বসতি মোর কি শুধাঁও ভাইস 

১] 

একোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ? 
যে দেশে আছিল ঘর, আমি*সে দেশের পর, 

সে ৫দশে যাইতে মোর অধিকার নাই ! 
আমারি আমারি দেশে, আমারে খেদাক্গ এসে, 

আমারি মায়ের কোলে নাহি মোক্স ঠাই ! 



১০৪ কস্তরী | 

ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বস্জগীতি, 
অলস্ত দীপকরাগে প্রাণ খুলে গাই ! 
ছিন্নজিহব সিংহ সম, জীমুত গর্জন মম, 
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই ! 
কোথ! বাড়ী কোখা ঘর, কি শুধাও ভাই? 

১ 

কোথায় বসতি মোর বি শুধাঁও ভাই? 
কেহই শোনেনা যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা, 
এ দুঃখ বলিতে নাহি ব্রিভূবনে ঠাই ! 
এ জগতে আছে যার।, সফলি পিশাচ তারা, 

প্ররূত মানুষ কাঁরে দেখিতে না পাই ! 
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেট! জুয়াচোর , 
ধ্বজাধারী* “আর্কফলা+ যার দিকে চাই ! 
'তু” করিতে মেলে হাঁত, হেন পাকধরা জাত, 

এমন বিবেকশুন্ঠ দেশেব বালাই ! 
কুকুরের চে়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু, 
আমি যে এদেরি বলি ত্বণা করি তাই ৫ 
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে, 
দয়াল ধার্সিক বীর কোথা গেলে পাই £ 

করিতে আর্তের ত্রাণ, কার বল কাদে প্রাণ ? 

তেমন মানুষ বুঝি ত্রিস্বনে নাই ! 
কোথা বস্তি মোর কি গুধাও ভাই 1, 

খু 

কোথাক্ক বলতি মোর শুনিয়া! কি ফল ? 

তুমি কবি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার, 



আমার বাড়ী ।* ১০৫ 

খুঁছাইতে আখিভর! শোক-অক্রজল ? 
' তুমি কি দেখেছ বুঝে, এত বল আছে ভূজে, 

ছিড়িতে পারিবে তার লোহার শুঁঙ্খল ? 
জৎপিও বিদারিয়া, বুকের শোণিত দিয়া, 

পাবিবে নিবা”তে তাঁর দাহ-দাবানল ? 

কোথায় বসতি তবে শুনিয়া! কি ফল? 

৬ 

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর € 
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী, 

স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর ! 

দ্বেষ নাই হিংসা নাই, ঘেন সব ভাই ভাই, 
কেবলি ন্নেহেতে ছিল মাথা পরস্পর ! 

ছিল সবে শাস্তিস্থখে, সতত প্রসন্ন মুখে, 

শতদলে গাঁথ। যেন শতদল থর ! 

কত ছিল খেত খোলা, শস্তপুর্ণ ছিল গোলা, 

ইন্দিত্বার ষেন সব মন্দির সুন্দর ! 
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল, 
ছধধেভাতে সকলেই পূরিত উদর ! 
আছিল নিঃশস্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে, 

' মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর ! 
নিলীথে পতির বুকে, সতী খুমাইত সুখে, 
কাড়িয়া নিত না কোন দান্ব পার ! 

সে দেশে আছিল ভাই থে নারীনর ! 



কস্তরী। 

ছু. 

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন, 
ধার্মিক প্রজকব প্রিয়, দেপোঁপম পুজনীয়, 

সে দেশে আছিল রাঙ্গ! কালীনাবায়ণ ! 

জননী সমান জান্বি, সত্যভাঁমা ছিল! রাণী, 

মমতার মন্দাকিনী স্েহ প্রজ্রবণ ! 

রাঁজবাল! কপাময়ী, কৃপা তুলনা কই ? 
রাজেক্র নামেতে ছিল! বাজার নন্দন ! 

নাহি'ছিল অবিচাঁব, নাহ ছিল ব্াযভিচব, 

নাহি ছিল অনাথ।ব করুণ ক্রন্দন ! 

যাব খেত সে অবন্ত, পাইত তাহা শম্ত, 

পারিতন। লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ ! 

সে যায়নি অধঃপাতে, সে খেত' আপন হাতে, 

নিদ্রেই নিজেব রাজ্য করিত শাঁসন, 

প্রজ।র কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে, 

দেশেব মঙ্গলে সদা আছিল যতন ! 

কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাঁজ্যের উন্নতি যায়, 

তাহাতে অজক্র অর্থ করিত বর্ষণ, 

প্রজার শিক্ষার তবে, কত যত্ধে সমাদরে, 

গ্রামে গ্রামে বিদ্ভালয় করিত স্থাপন ) 

নাছি ছিল জলকষ্ট ; রোগে না৷ হইত নষ্ট, 
দেশে কভু মাহি ছিল অকাল মরণ, 
কাটা ইয়। জলাশর, স্থাপিস্বা চিকিৎস।লয়, 
প্রজার অভাব ছুঃথখ করিত মোচন ! 
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চিল “প্রজাহিতৈধিণী+ প্রজা-হিতসংসাধিনী, 

রাজার সে অদ্ধিতীম্ব কীর্তি অস্তুলন 3 

কিন্তু তা ক্বোথায় আজ, কোথা সই মহারাজ ? 

ডুবেছে সুর্যের সহ সহঅ কিরণ ! 

সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেভন ! 
৮ 

যে দেশে আছিল বাণী, সে বে দেবপুর, 

সেখানে ছিলনা পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ, 
সে দেশে ছিলন! ভাই দানব অন্থর ! 
ক্ষুধা তৃষ্ণ! অনাহারে, মরিতে হ"ত না কারে, 

দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর, 
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাচিত প্রাণে, 

বধের ধারা সম প্রভূত প্রভুর! 
বিন। দোষে নির্বাসিত, কারে না করিয়া! দিত, 

হাঁতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত ন। চুল ! 
কিন্বা গৃহ পোৌঁড়াইয়া, সে দিত না খেদইয়া, 
সে ছিলনা আততারী প্রাপিষ্ঠ নিষুর ! 
সে ছিলি ভগিনী ভ্রাতা, সে ঘে ছিল পিতা মাত, 

সে যে ছিল সকলের মাঁথাঁর ঠকুর « 
হায়, কোথা গেল। আজ, দেবপুর-দেবরাজ, 

হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাঁজাবাহাহর ! . 

যে দেশে আছিল বাড়ী, প্লে যে দেবপুর ! 
ঞ নি 

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার, 

সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে, 
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আজিও শ্শানশধ্য আছে সারদাঁব ! 

কুমুদ কমলে খায়, শবত সাজায় তায়, 
সায়াহ্ন জান্বাষে দেয় দীপ তাবকার, 

কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশিব দিতেছে ধূপ, 

বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ হংস অনিবব ! 

প্রভাত পাখীব স্ববে, ব্সন্ত বন্দনা করে, 

পবিত্র প্রণযগীতি গাইয়া, তাঁহাব ! 

শ্নেহের নয়নাসাসে, বধবা ধোঞ্য় তাবে, 

ঢাঁলিয়া নবীন মেঘে নব জলধাঁব ! 

দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমাব ! 
০ 

দেবদেশে ছিল ভাই দেবনিকে তন, 

ঘত তক যত লতা, সা কল্পতক তথ, 

সে দেশের মহ বন সকলি নন্দন 

সে দেশেব শআ্োতস্বিনী, সকলেই মন্দাকিনী, 

সক অমৃতগন্গা সুধা প্র্নবণ ! 
সে দেশের স্বর্ণ ভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি, 
তরার্গযা উঠিয়াছে স্থুমেক কেমন ! 

সে দেশে 'মাণিক1 বিলে”, মাণিক-কমল মিলে, 

কি ছার সে মানসের হেম পদ্মবন ! 

আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনাবী, 

সপিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন ! 

সে দেশে নারীর ঠোটে, পারিজাত ফুল ফেটে, 
প্রঞ্জ,সণসে নিঃশ।সে বহে সুধা সমীরণ, 
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ভাঁগদরি আননে হয়, সে দেশের চক্রোদ্র, 

'হ্তাদেরি চরণে ডুবে কনক তপন ! 
তাদেরি করুণী ন্নেহে, নব বল আক্রস দেহে, 

জরামৃত্যু করে যেন দূরে পলায়ন, 

অমৃত তাদেরি কথা, সে আদ্র সে মমতা, 

জুড়ায় বুকের ব্যথ! জাঁলাপোড়া মন ! 

»সে দেশে রমণী দেবী*আমি তারে নিত্য সেবি, 

জননী ভগিনী “পে পুজি শ্রীচরণ, 

সে দেশে ত পর নাই, সবি পিত! সবি ভি, 
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন ! 

সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন ! 

১, 

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথ] বাড়ী ঘর? 
যে দেশে আছিল বাঁড়ী, আজি তার নুরনারী, 

শোকে ছুথে বিষাদিত ব্যথিত কাতর ! 

সয়তান লাগিক্া পিছে, কলম কাড়িয়। নিছে, 

তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর, রর 

তাহারা ভূতেরে পৃজে, যুত। খায় মাথ] গুজে, 

পিঠে খাঁর কীল কুনি, গালে খায় চড় ! 

নীরবে সকলি সহে, মরাঁর মতন রহে, 

- শী বোঁন্ সতীত্বহারা করে ধড় ফড় ! 
ভাঁবিছে অদৃষ্ট সার, এই লিপি বিধাতার, 
এত কাপুরুষ কৰে দৈবের নির্ভর, 
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদ্দাঘথাতে, 
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স্মরণে নয়নে অশ্র বহে দরদর ! 
হায় সে দেশের কথা, ছুযধময় সে বারতা, 
আমি ফে'রেখেছি বুকে চাঁপিরা পাথর ? 

কি হবে শুনিয়া! ভাই কোথা বাড়ী ঘর ? 

₹৪শে বৈশীখ--১৩৭২ সন। 
মধুপুর, 8. 1. তি. 

৫ 

উলঙ্গ রমণী । 
, 

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি ! 

উদলা! উজ্জ্বল বেশ, সৌন্দর্য্যের একশেষ, 

চৌদিকে চাঁদের শোভা উছলে যেমনি! 

নাহি বিপ্ন নান্ছি বাঁধা, অতি শুভ্র--অতি সাদা, 
অতি্জ্যোতির্ময় দীপ্ত দেবদেহ খানি ! 

য়ে অঙ্গে যেখাঁনে চাঁই, কোন আবরণ নাই, 
বিতরে অনস্ত তৃপ্তি দিবস রজনী ! 
বিমল রূপের ভালি, বদান্ততা' ভরা খালি, 
কারে বলে কপণত! জাঁনে না কখনি, 

ক্ীরোদ সিন্ধুর মত, সীমাশুন্ত শৌভা৷ কত, 
চেয়ে চেয়ে, চেয়ে চেয়ে অবশ চাহনি ! 

বড় ভালবাসি তোরে উলঙ্গ রমণি ! 

২ 

বড় ভালবাসি তোঁরে উলঙ্গ রমণি ! 

গিয়াছে দংকোঁচ ভয়, লা লজ্জা নমুদয়। 



উলঙ্গ রমণী । ১১১ 

লরল শোভার তুই শত প্রঅব্রণী 
স্বাহি শঙ্কা! নাহি ভ্রাস, নাহি গুপ্ত অভিলাষ, 

নির্দশল জলস্ত রূপ যথা সৌদামিনী, 
ছলন! বঞ্চনা! নাই, স্বপ্রকাশ সর্বদাই, 
নাহি কোন লোক-নিন্দা নাহি কোন গ্লানি ! 

সরলা আপনা ভোলা, সর্ব আবরণ খোলা, 
র্লুরুচি বলিয়! লোকে গ্ষরে কাঁণাকাণি ! 
তবু তোরে ভালবাসি উলঙ্গ রমণি ! 

বু 

আমি বড় ভালবাগি উলঙ্গ রমণী, 

উলঙ্গ গোপিনীকুলে, কাল কদন্বের মূলে, 

কালিন্দীব কাল জলে কমলের শ্রেণী ! 

কেহ ভাসে কেহ ডুবে, যেন চন্দ্র থুবে থুবে, 

নীলপিন্ধু ভেদি আহা! উঠিছে এখনি ! , 
সে লাবণ্য মুক্তবক্ষে, কে পারে মহিতে চক্ষে, 

নগন জঘনে কাম মগন আপনি! 

যমুনার মত বয়ে, কে না যায় জল হয়ে, 

দেখিলে সে মোহময় নয়নে চাহনি ! 

আমি বড় ভালবামি উলঙ্গ রমণী ! 
৪ 

আবে! ভালবাশিতাঁম তোমারে গৌপিনিশ 

সামান্ত লজ্জার লাগি, যদি না লইতে মাগি, 
চুরি ক'রে যে বসন নিল নীলমণি ! 

হু”দিকে ছু"হাত দিয়ে, ছুকুল রাখিতে গিয়ে, 



৯১২৭ কম্তরী। 

অকুলে ভুবিলি বৃথা কাঞ্চন তরণি ! 
ক্ষুদ্র ও কমলপাতে, পর্বত ঢাকে কি তাতে £ 

বৃথা যত্ব, তথা চেষ্টা, ওরে অধোধিনি ! 

স্বণাঁলজ্জ মানপ্রাণ, প্রেমের দক্ষিণা দান, 

কেনন। পারিজি দিতে, কুষ্টিতা এমনি ? 

যে যাহারে ভালবাধে, সে ত বুকে যায় আসে, 

“নিঃশ্বাসে প্রশ্থাসে তার ওরে গোয়ালিনি, 

অন্তরে বাহিরে তার, কোঁথ! থাকে অন্ধকার % 

আপনি সাধিয়! সে যে সাজে উলঙ্গিনী ! 

হিয়ার ভিতরে তোর, নিয়! যদি মনোচোর» 
দেখাতি উলঙ্গ করি হৃদয় ধমনী, 
আরো! ভালবাসিতাম তোরে গোয়ালিনি ? 

৫ 

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী, 
অস্থর-শোণিত-নদে, নাচে শ্যাম রণমদে, 

গৈরিক-প্রবাহে যেন দত্ত মাতঙ্গিনী ! 
কিংবা রক্ত-সিন্ধু' জলে, নীল বাড়বাঁগি জলে, 
নিবায়ে গগন নীলে শত দিনমণি ! 
অধরে সে অট্টহাঁসি, মাখা দৈত্য রক্তরাশি, 

স্থুরক্ত চন্দনে রক্ত জবাঁফুল জিনি ! 

বিবলী স্বর্গের সিঁড়ি, বুকতরা নীলগিরি - 
আরক্ত উধায়, রক্তে ভাপিছে তেমনি 
অন্থরের মুণুমালা, লীলবক্ষ করে আলা, 

, শৌঁভে যেন নভ নীলে জ্যোভিফের, শ্রেন্ট ॥ 
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ন্্ননে শয়নে আছে, ফুলধন়ু রেখে ফাছে-- 

কে বলে মরেছে কাম, কেবলি কাহিনী ! 
স্থন্দরী নারে রাগে, ফল ফোটেঃআগে আগে, 

শরত বসস্তে জাগে পুর্ণিমা রজনী ! 
এত কূপে হায় হায়, কে না ভোলে মোহ যায়, 

আপনি লুটাকে পায়,পড়ে শূলপাণি ! 
আমি বড় ভাঙবাস্ছি উলঙ্গ রমণী ! 

তু 

আবো ভালবাসিতাম শিব-সিমস্তিনি ! 

যদিও আপনাহারা, বিশ্ব-প্রেমে মাতো য়াঁরা, 

যদিও নাশিতে পাপ রণে উন্মাদিনী, 
যদিও প্লরার ভার, হরিতে এ অবতার, 

পুণ্যের প্রতিষ্ঠা! হৌক, তবু ত জননী, 
ভগিনী, দ্রহিত! নারী, স্থজন পালন তারি, 

অমতার মোম সে যে ন্সেছের নবনী! 
তার হাতে অপ্পি খাসী, ছুধের বিশ্ৃক ছাঁডা ? 

ছু”হাঁতত অভয় বর থাকে থাক জানি, 

প্রেমময়ী রমণীর, করে শোঁভে ছিন্নশির, 
কার গো গীরিতে রাঙ্গা! অবনী এমনি? 

শরীর শিহরে ত্রাসে, সোন্দধ্য-রাক্ষস গ্রাসে, 
* নতুবা শিবের মত ভাঙা! বুক খানি, ৯ 
ও দূপের পদতলে, ঢালিতাম কুতুহলে, 
দেখিতাম প্রাণ ভরি দিবদ রজনী, 

আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী ! 



১১৪ কম্তরী ॥ 

পী 

সব চেয়ে তাঁপবাসি শ্বশানে রমণী ? 

সে লাবণ্য স্বতিমুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত, 
চৌদিক বেড়িয়া ভাব উঠে হরিধ্বনি ! 
নাহি হিংসা নাহি-ছ্েষ, নাহি সুখ ভ্রঃখ ক্লেশ, 

নির্বাপিত প্রবুন্তির প্রতিমা যেমনি ! 

অথব1 তাহারি কাছে, বক্ধাণ্ড নিবিয়া! আছে, 

জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একা'কিনী, 
তপস্তা সমাধি ধ্যানে, প্রবৃদ্ধ মুনির প্রাণে, 
অতিসুক্ত ন্বপ্রকাঁশ চৈতন্য বূপিনী ! 
অর্ধেন্দু ললাঁটে তাব, শত জ্যোতি পুর্ণিমার, 
শান্তির নিলয যেন নয়নের মণি ! 

প্রভাতের পল্পগালে, স্থধা বাড়া পুষ্প থালে, 
অমৃত-চুম্বন-চিহ্ রযেছে তেমনি ! 

কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঠে, উযাৰ তরঙ্গ ওঠে, 

প্লাবিয়া কুষ্সুম কুন্দ দশনের শ্রেণী ! 

বুক ভর! অপবূপ, যেন আলিঙ্গন স্ত,প, 

বিরাট বিশাল উচ্চ_স্পর্শে দিনমণি ! 
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা, সে ধুক গেল না ভরা? 

আরে! চাহে কোটি বিশ্ব এমনি এমনি ! 

নিফলশ্য নির্ধ্বিকার, যৌবনের জ্যোত্শ্না তার, 
নিতাবুদ্ধ সত্যগ্ুদ্ধ আনন্বরূপিণী ! 
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌনাধ্য কোথায় আছে ? 
লাবণ্যে ভাবিয়া গেছে আকাশ অবনী ! 
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শ্তামের বাশীর গান, শিবের, শিঙ্গার তান, 

ভুবাঁয়ে উঠিছে আরো উচ্চে হরিবনি ! 
বল হরি হরি বল”, কাপিতেছে দ্রিল্মগুল, 

চমকি চিলাই চাক ক্ষুদ্র প্রবাহিনী ! 
তাহাঁর শিক্পরে আসি, উলঙ্গ রূপের রাশি, 

শ্মশানে শুইয়া আছে ;,দ্িগস্তব্যাপিনী 
,জ্বলিছে প্রতিভা তার? কি স্থন্দর মহিমার, 

নিশ্রভ করিয়* যেন চিতার অগিনি ! 

সেই যে চিলাইর চিতা, আজে! প্রাণে প্রজ্ৰলিতা, 
বহ্মাণ্ড ভরিয়া সেই উঠে হরিধবনি ! 
আমি বড় ভালবাসি উলঙ্গ রমণী ! 

৬ই অগ্রহায্ ১২৯৭ সন । 

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

চীনজাপ্ান যুদ্ধ । 

৯ 

যা হয়েছে এই ঢের, খাম্রে জাপান 
বুঝেছি বুঝেছি তোর, আছে বেশ্ গায়ে জোর, 

উদ্ধত যুবক তুই বীর বলবান্ 
“ববীর্ষ্যে নবোৎসাহে,_নিতয নব জয় তীহে-- 

মারিতে পারিস্ বেশ্ বন্দুক কামান ! 

নিত্য তোর নবন্ফুপ্তি, গর্ধিত মার মূর্তি, 
'জলিয়া উঠিছে পুবে বিরাট বিমান ! 



১১৬ * ক্ষম্তরী। 

তোর ও গর্বিত সেনা, প্রশাস্তে অপীস্ত ফেনা, 

“উইলো” ঠেপিয়া জোরে উঠিছে উজান | 
“কিউরণ, দ্রাসাইয়া, "উইঞ্ধি” ধরিলি গিয়া , 
ফুৎকারে উড়ায়ে “চিফ, রেণুর সমান ! 

মমান্চুর্িয়া” মান চুরিয়। মোক্দেন” মুখে নিয়া, 

প্রাচীর” ভাঙ্গতে চায়ু করি খান্ খান্! 
“কোরিয়!” কাড়িয়া নিলি, পিগাঙ্গঃ ফেলিলি গিলি, 
বিরাট বিশাল চীন ভয়ে কম্পন্াান ! 

যা হুয়েছে এই ঢের, থাম্রে জাপান ! 
৮ 

যা! হয়েছে এই ঢের, থাম্রে জাপান ! 
আর রণে কাজ নাই, তোরা যে আপন ভাই, 
এসিয়া মায়ের তোর! স্বাধীন সন্তান ! 

তোরাই ভরসা তার, তোর! তার অহঙ্কার, 

তোরাই জগতে তার রেখেছিস্ প্রাণ! 
আশ তার জলে স্থলে, মহাশক্তি মহাবলে, 

আবার করিবি ভোর নব দিনমান !, 

লঙ্বিয়া অমর নদ+, লজ্বিয়। “বৈকাল হৃদ, 

“ইউমেলে” উড়াইবি বিজয় নিশান ! . 
তাসাইবি রণতরী, “কাম্পীক্ সাগর” পরি, 
রাখিবি সে “কফেসস্, ছারে দ্বারবান্ ! 

কা যেরে ০৮০০৪৪৮ 

বা হযেছে ই চে খানে ছাপীন, . 

. ' তোর! যে নে ভাই ভাই, ভুলেছিম্, মনে নাই? 



চীনজাঁপান যুদ্ধ 4 ১১৭ 

তোরা সটি বে সহোদর একুই সমান! 
এক রক্তি এক মী"স, এক বং ছুই অংশ 

তোরা যে ব্রে এক দেহে হাত দুটু খান ! 

এক জল এক বাঁযু, একই জীবন আয়ু, 

ভোরা যে কধিস্ মার এক্ স্তন পাঁন ! 
এক কোলে এক বুকে, একত্র আছিস্ স্থখেঃ 
তাহাতে বিবাদ ঝেন--রণে আগুয়ান্? 
যা হয়েছে এই ঢের, থাম্নে জাপান ! 

৪ 

যা হয়েছে এই ঢের, ধামবে জাপান, 
ক্ষম] কর ভাই বলে, কাজ নাই আয় চলে, 
ভেঙ্গেছিস্ চীনের ত বড় অভিমান! 

ছিল যে বিশ্বাস অন্ধ, তাঁর চেয়ে সব মন্দ, 

শ্জগতের গুরু সেই জ্ঞানে গরীয়ান্, 
অসীম বিশাল বিশ্ব? আজিও তাহার শিষা, 

তাঙ্ধকারি চরণতলে সকলের স্থান ! 

তার চেয়ে মহোনতি, আরে। আছে উষ্বগতি, 

আরো যে জগতে জাতি আছে বর্থিমান,__ 
তাঁর নদী তার হ্রদ, তার দেশ জনপদ 
তাহার সামর্থ্য শক্তি শিলপ বিজ্ঞান, 

রাজনীতি যুদ্ধনীতি, ভজাশ্তি স্দদেশগ্রীতি, 

তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ আছে সুষহান্, 

ছিলন! বিশ্বাস তাঁর, ছিল বড় অহঙ্কার, 



৯১৮ , কস্তরী। 

ভেঙেছিস্ সে বড়াই স্পর্ধা অঙ্টি উমাল্দ 
ঘ৷ হয়েছে এই (৬, থাম্রে 'জাপন ! 

৫ 

যা হয়েছে এই ঢের, থাম্রে জাপান, 
আয় আয় আয় ফিরে, মায়ের মাথার কিরে, 

আয় ভবিষ্যৎ-অন্ধ উদ্ধত অজ্ঞান ! 

কেন আর আম্মঞ্রোহে, মাতিয়। মরিস্ মোহে, 

করিস আপন রক্ত আপনিই পান ? 
হারে এসিয়ার জাতি, অবিবেকী আম্মঘ[তী, 

এমনি করিয়া নাকি লভিবি নির্বাণ ? 

শুধু তোরা ছু'টা ভাই, এ ছাড়া জীবিত নাই, 
আর যে সক্লি মৃত তাতার তুরাণ, 

ককেসিরা কি পারস্য, সব।রি মুতের হাস্ত, 

আরব নীরব, মৃত বেলুচি অ।ফগান ! 
মালয় লেয়স লয়, আনাম আনাম নয়, 

আব্রশ্গ-ভাঁরত ভম্ম--নেপুঁল ভূটাঁন ! 

পশ্চিমের মহ! ঝড়ে, পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়ে, 

এপিয়া পেষিয়া যাবে হয় অনুমান ! 

কেবল তেরাই বাকি, তাও বুঝি যাস্ নাকি, 
হা অদৃষ্ট, হ! কপাল, হায় ভগবান, 

এসিয়া আস্রিক! হবে--অহল্যা পাষাণ ? 
৯১, 

এখনও সময় আছে, থাম্রে জাপান, 
'্াই যে সাগর পীতে, রুষ আর ফরাসীতে, 
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হরিতে আছে চেয়ে খাঁড়া ক্রে কাঁণ! 
। বুটনের রণতরী, পৃরব সাগর পরি, 
খুজিছে কোথায় ছিদ্র কোথায় সন্ধান ! 
তোরা হলে বলহীন, আঘাতে আঘাতে ক্ষীণ, 

হইলে অবশ অঙ্গ প্রায় জিশমাঁন, 
সিংহ ও ভলুকে বাঘে, ছিড়ে খাবে চীনা ছাগে, 

পাঁবিনা প্রসাদ তুই-কপিকা সমান ! 
এখনও সময়'আছে, থাম্রে জাপান! 

রর র 

এখনও সমস্গ আছে, থাষ্রে জাপান, 

এত শুধু নহে জয়, নহে শুধু অভ্যুদয়, 
ভিতরে বিষম ক্ষয়--মহা অবসান ! 

চাহিয়! দেখ্রে পাছে, মহামৃত্যু চেয়ে আছে, 

বাড়াইছে ভবিষ্যত জিহ্বা! লেলিহান্ । 
"আগে এক-_পরে ছুই, চীনের পরেই তুই, 
গরাসিবে তোরে মূর্খ গৌঁয়ঝর অজ্ঞান ! 

অই দেখ ইউরোপ, ওছাইয়া আছে কোপ্, 

যায় বুঝি এসিয়ার এবার গর্দান! . 

এখনে সময় আছে, থামবে জাপান ! 

ৈ 

এখনে! সময় আছে, থাম্রে জাপান, : 
ধিকৃ ও উন্নতি শিক্ষা ধিক ও সভ্যতা দীক্ষা, 
দেখে না! যে ভবিষ্যৎ, দেখে বর্তমান ! 

কি করিবে রেলগাড়ী, কি করে জাহাজ তারি, 



১২৩ কম্তরী। 

যদি তা অদৃষ্ট।রাল্ল্যে ন! পৌঁছায় জ্ঞান! 
কি করে সেভান-পথে, যি সেই রাজ্য হজে, 
"না পায় সংবাদ সত্য খ্বব বর্তমান ! 

একি রে উন্নতি তবে, অধেগতি কারে কবে? 

মরিবাঁর আগে 2োঁর নাড়ী বলবান্, 
এখনো সময় আছে, থাম্রে জাপান ! 

নি 

এখনো! সময় আছে, থাষ্রে জাপান, 

একশৃঙ্গে করি ভব, ওসে নাই নিরম্তব, 

অনন্ত উন্নত অই গিবি ভিমবান ! 

যদ্দি থাঁকে বন ছড়া, প্রকাণ্ড স্তপগ্রোধ খাড়া, 

উড়াইয়া ফেলে তাবে ভীষণ তৃফান ! 

মিলে মিশে ছই ড্রাই, থাক্ তোবা এক ঠাই, 
এক আঁত্ব।, এক দেহ, এক মনপ্রাণ ! 

তা হ'লে ও ভীমদেহ, সাধা কি ছু'ইঈবে কেৎ, 
ভাঙ্গিতে পারিবি “আল” ধরে দিলে টান ! 

পশ্চিমের শশিরবি, আবার কাড়িয়া লবি, 

দাপটে করিবি ধব! পুনঃ কম্পমান, 

প্রশাস্তের মহ! ঢেউ, সাঁধ্য কি সহিবে কেউ, 

“আত্ডিস” উড়িমা যাবে ভাসিবে “সুদান”! 

যা হ-মছে এই (চর, থাম্রে জাপান । 

১নশে কাত্িক,১৩০১ লগ । 
কলিকত।। 












